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imediatamente aplicdvel na generalidade dos casos;

:

Aprova a Lei Geral do Trabalho. — Revoga toda a legisiagéo na parte

—

_Considerando que a presente lei se aplica ao trabalho
prestado no &mbito das empresas pdblicas, mistas, priva-

em que, regulando matérias previstas na presente tei, disponha de
forma incompatfivel, nomeadamente: as alfneas g) ¢ m) do

das, cooperativas e de organizagdes sociais nfio integradas

auséncias ao trabalho; o Decreto n.* 18/82, de 15 de Abril, sobre
protecg’o A maternidade; o Decreto n.* 58/82, de 9 de Julho, sobre

Nestes termos, a0 abrigo da alfnea b) do artigo 88." da

artigo 1.* da Lei n.° 11/75, de 15 de Dezembro; a Lei n.° 6/81,
de 24 de Agosto; o Decreto pn." 88/81, de 7 de Novembro, sobre as
trabalho dos menores; o Decreto n.* 61/82, de 3 de Agosto, sobre a

duragéo do trabalho ¢ organizagéo do tempo de trabatho; o Decreto
n.* 16/84, de 24 de Agosto, sobre o estabelecimento da relacdo juridico-laboral; og Capitulos V, VI ¢ VII do Estatuto do Trabalhador

Cooperante, aprovado pela Lei n." 7/86, de 29 de Margo; 0 Decreto
executivo n." 30/87, de 25 de Julho, que aprovou o regulamento do

na Administragio Pablica;
Lei Constitucional,

LEI

GERAL

ndémico e politico que hoje se mostram desajustados, face
nos postulados jurfdico-constitucionais em vigor, sendo a
Jestacar:

- -0 papel interventor da organizagao sindical em todos

os dom{nios do desenvolvimento da relagao
jurfdico-laboral;
a adopefo de solugées jurfdico-laborais inadequadas
a realidade sécio-laboral e econémica;
o excessivo pendor de lei de bases definidora dos

princ{pios rectores do regime juridico-laboral,

mas inaplicdveis na vivéncia difria das relagdes
jurfdico-laborais por auséncia de regulamentagao.

DO

ARTIGO

ASSEMBLEIA NACIONAL

A Lei Geral do Trabalho de 1981, revestiu-se de caracterfsticas que a fixaram num contexto histérico, sécio-eco-

aprova

a

TRABALHO

CAPITULO I
Princfpios Gerais

a

de 11 de Fevereiro

Nacional

seguinte: -

direito a férias; o Decreto n.2 32/91, de 26 de Julho, sobre despedimento colectivo; as disposigées do Capitulo V, do Decreto
ana
fe
n.? 28/92, de 26 de Junho

Lei n.? 2/00

a Assembleia

1*

' (Ambito de aplicagdo)

1. A Lei Geral do Trabalho aplica-se a todos os traba-

lhadores prestando servigos remunerades por conta dum
empregador, no &mbito da organizagio ¢ sob a autoridade

e direcg4o deste.

2. A Lei Geral do Trabalho aplica-se ainda:

a) aos aprendizes ¢ estagiarios colocados sob a autoridade dum empregador;
b) ao trabalho prestado no estrangeiro por nacionais
ou estrangeiros residentes contratados no Pafs
ao servico de empregadores nacionais, sem

prejuizo das disposigdes mais favordveis para ©
trabalhador e das disposigdes de ordem piiblica
aplicdveis no local do trabalho.

3. A presente lei aplica-se supletivamente aos trabalha-

dores estrangeiros nao residentes.
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ARTIGO 2.2
(Exclusées do Ambito de aplicacdo)

ARTIGO 42
(Proibigéo do trabalho obrigatério ou compulsivo) .

Ficam exclufdos do Ambito de aplicacio desta lei:

1. O trabalho obrigatério ou compulsivo é proibido,

a) os funciondrios ptiblicos ou trabalhadores exercendo a sua actividade profissional na Administragao Piblica Central ou local, num

DA REPUBLICA

instituto

pablico ou qualquer outro organismo do
Estado;

b) todos os trabalhadores com vinculo permanente

2. Nao é trabalho obrigatério ou compulsivo:
@) o trabalho ou servigo prestado em virtude das leis
mititares ou de servigo civico de interesse geral;
b) o trabalho prisional em instituigdes penitencidrias;
c) oS pequenos trabalhos comunais ou de aldeia,
considerados obrigacées civicas normais, deci-

ao servigo das representagdes diplomaticas ou

cidos livremente pela comunidade ou desde que
os sells membros ou representantes directos
tenham sido consultados sobre as necessidades
dos mesmos trabalhos;

consulares doutros pafses ou de organizacdes
internacionais;

c) os associados das cooperativas ou organizacgdes
nfo governamentais, sendo respectivo trabalho

regulado pelas disposigdes estatutdrias, ou na
sua falta, pelas disposigdes da lei comercial;

d) © trabalho ou servigo exigido em casos de forga
maior, designadamente guerra, inundagées, —
fome, epidemias,

ou parasitas prejudiciais e de modo geral todas ~

d) o trabalho familiar;

as circunsténcias que ponham em perigo ou
apresentem o risco de pdr em perigo as condigdes normais de vida do conjunto ou duma
parte da populagio.

é) 0 trabalho ocasional;
f) a actividade das pessoas que intervém em operagGes comerciais, se pessoalmente obrigadas a
responder pelo resultado das operagdes,

assu-

mindo o respectivo risco;
8) os consultores e membros do érgao de administraGao ou de direcgio de empresas ou organizagdes sociais, desde que apenas realizem tarefas
inerentes a tais cargos sem vinculo de subordinagio titulado por contrato de trabalho.
ARTIGO 3.°

(Direite ao trabaiho)

1. Todos os cidadéos tém direito ao trabalho livremente

escolhido, com igualdade de oportunidades ¢ sem qualquer

discriminagéo baseada na raga, cor, sexo, origem étnica,

estado civil, condigio social, ideias religiosas ou polfticas,

filiagdo sindical ou lingua.

2. © direito ao trabalho é insepardvel do dever de trabaihar, excepto para aqueles que sofram diminuigéo de
capacidade por razGes de idade, doenga ou invalidez.
3. Todos os cidadaos tém direito a livre escolha e
exercicio de profisséo, sem restrigdes, salvo as excepcdes
previstas por lei.
4. As condigSes em que o trabalho é prestado devem

respeitar as liberdades ¢ a dignidade do trabalhador, permi: tindo-lhe satisfazer normalmente as suas necessidades e da
sua famflia, proteger a sua satide ¢ gozar condicdes de vida
decentes.

invasio de animais, insectos_ {

ARTIGO 5°
(Obrigagées do Estado relativas ao direito ao trabalho)

1. Para garantir o direito ao trabalho, compete ao
Estado, através de planos ¢ programas de politica econémica e social, assegurar a execugéo duma poiftica de
fomentc do emprego produtivo ¢ livremente escolhido e a

criagéo de sistemas de assist€ncia material aos que se
encontrem na situagéo de desemprego involuntdrio ¢ em
situagdes de impossibilidade de, com o seu trabalho, angariarem meios para satisfagio das suas necessidades e da

sua familia.

2. Na execugaéo da politica de fomento do emprego, o
Estado desenvolve,
dade de:

nos termos

de lei prépria,

activi-

a) calocagao;
b) estudos do mercado de emprego;
c) promogio de emprego;
d) informagdo ¢ orientagdo profissional;
e) formagao profissional;
f) reabilitagdo profissional;
&) protecgfo do mercado de emprego para o cidadio
nacional.
ARTIGO 6.°
(Direites conexos com o direlto ao trabalho)

1. Além do direito ao trabalho e ao livre exercfcio
da profissdo, constituem direitos fundamentais dos
trabalhadores:

d
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a) a liberdade sindical e consequente direito 4 organizag&o e ao exercicio da actividade sindical;
b) o direito de negociagdo colectiva;
c) 0 direito 4 greve;
d)} o direito de reuniao e de participagdo na actividade da empresa.

c) actividade desportiva profissional;
d) actividade artistica em espectdculo pilblico;
e) intervengdo em operagSes comerciais por conta
duma ou mais empresas, sem assumpgio do
risco pelo resultado das operagées;
/) qualquer outro trabalho que por lei seja declarado
como relagéo jurfdico-laboral de cardcter

2. Os direitos previstos no nimero anterior sfo
exercidos no quadro das disposigées constitucionais e das
leis que especificamente os regulamentam.
ARTIGO

7.2

(Fontes de regulamentagio do direito ao trabalho)

1. As condigées relativas 4 prestagao do trabalho so
reguladas por:

especial.
2. A regulamentagdo das relagdes juridico-laborais de

cardcter especial] respeita os direitos fundamentais reconhecidos na Constituicdo ¢ nas leis ¢ ainda os princfpios
subjacentes 4 Lei Geral do Trabalho.

a) Lei Constitucional;
b) convengdes internacionais do trabalho regularmente ratificadas;

c) leis e seus regulamentos;
d) convengées colectivas do trabalho;

ARTIGO

10.?

(Sujeitos)

Sfo sujeitos do contrato do trabalho e da relagao jurfdico-labora! o trabalhador e o empregador.

e) contrato de trabalho;

f) usos e costumes locais, profissionais e de empresa.
2. A aplicagio das fontes mencionadas no nimero
anterior segue o principio da hierarquia dos actos normativos, mas, em caso de conflito entre as disposigdes de

varias fontes, prevalece a solugio que, no seu conjunto e
em cémputo geral no que respeita as disposigées quantificAveis, se mostrar mais favorével ac trabalhador, salvo se

as disposigdes de nfvel superior forem imperativas.
3. Os usos € costumes s6 sdo aplicaveis no caso de falta
de normas legais ou convencionais ou por remissdo destas.

ARTIGO

l. E vélida a relagdo juridico-laboral estabelecida com
menores de 14 4 18 anos desde que autorizados pelo representante legal ou na sua falta pelo Centro de Emprego ou
instituigio idénea.
2. O contrato de trabalho celebrado sem a autorizagaéo
prevista no ndmero anterior é anulavel a pedido do menor
ou do seu representante.

CAPITULO II

ARTIGO

Contrato de Trabalho
ARTIGO 8.°
(Constltuigdo)

1. A relagao juridico-laboral constitui-se com a celebragio do contrato de trabalho e torna mutuamente exigfveis
os direitos e os deveres do trabalhador e do empregador
que sfo partes no contrato.
2. Excepcionalmente,

nos casos previstos nesta lei, a

relagéo juridico-laboral constitui-se por nomeagao.
ARTIGO 9.?
(Retacées de cardcter especial)

1. Sao relagées jurfdico-laborais de caracter especial
as respeitantes 4s seguintes modalidades de trabalho:
a) trabalho doniéstico;

b) trabalho prisional em instituigdes penitencidrias;

12."

(Objecto do contrato de trabalho)

Constituigio da Relacéo Jurfdico-Laboral

SECCAO I

11.8

(Capacidades)

1. O contrato de trabalho confere ao trabalhador o
direito a ocupar um posto de trabalho, em conformidade
com a lei e as convengées colectivas de trabalho e que deve
ser, dentro do género de trabalho para que foi contratado, o
mais adequado as suas aptidées e preparagdo profissional.
2. O contrato de trabalho obriga o trabalhador a cumprir
as fungées e tarefas inerentes ao posto de trabalho em que
foi colocado e a observar a disciplina laboral ¢ os demais

deveres decorrentes da relag4o jurfdico-laboral.

3. O contrato de trabalho obriga o empregador a atribuir
ao trabalhador uma categoria ocupacional e uma classificag4o profissional adequadas as fungdes e tarefas inerentes ao
nosto
ryeyrrmN

de

Bate

trabalho,
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pagar-lhe um salério segundo o seu trabalho e as dispo-

sigdes legais e convencionais aplicéveis ¢ a criar as condigdes necessdrias para a obtencéo de maior produtividade
e para a promog4o humana e social do trabalhador.
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4. A actividade a que o trabalhador se cbriga pelo
contrato de trabalho pode ser predominantemente intelectual ou manual.
5. Sem prejulzo da autonomia técnica inerente as
actividades normalmente exercidas como profissio liberal,
pode 0 respectivo exercicio, ndo havendo disposigao legal

em contrério, ser objecto de contrato de trabalho.

6. Quando a actividade do trabalhador implicar a
pratica de negécios juridicos em nome do empregador, o
contrato de trabalho envolve a concesso dos necessdrios
poderes de representagao, salvo nos casos em que a lei

exija procuracéo com poderes especiais.
ARTIGO

(Forma do contrato de trabalho)

2. A prova da existéncia do contrato de trabalho e suas
condicdes pode ser feita por todos os meios admitidos por
lei, presumindo-se a sua existéncia entre o que presta
servico por conta de outrem e 0 que o recebe.

3. O trabalhador tem sempre o direito de exigir a
redugdo do contrato a escrito, devendo este conter, pelo
menos, as seguintes mengdes:
a) nome completo e residéncia habitual dos contraantes;
b) classificagdo profissional e categoria ocupacional
do trabaihador;
c) local de trabalho;

e) montante, forma e perfodo de pagamento do
saldrio, e meng4o das prestagdes salariais
acessérias ou complementares e das atribuidas
em géneros, com indicagdo dos respectivos
valores ou bases de cdiculo;

f) data de inicio da prestagdo do trabalho;
assinatura dos dois contratantes.

que possui os requisitos ffsicos e¢ de sadde adequados ao
trabalho ou submeté-lo a exame médico para os mesmos
efeitos.
ARTIGO

14°

(Duragdo do contrato de trabalho)

1. O contrato de trabalho é celebrado em

regra por

tempo indeterminado integrando o trabalhador no quadro
do pessoal permanente da empresa.

para além das mengdes a que se refere o n.° 3 do artigo 13.%, a indicagdo precisa do seu termo ou das condigdes
a que este fica sujeito, bem como das razOes determinantes
da contratagéo por tempo determinado.
3. Na falta de forma escrita ou das mengdes exigidas no
ntimero anterior, 0 contrato considera-se celebrado por

tempo indeterminado, salvo nas situagdes a que se refere
on.* 3 do artigo seguinte.
4. Salvo disposigdo expressa ¢m contrério, aos trabalhadores contratados por tempo determinado aplicam-se todas
as disposig6es legais ou convencionais relativas 4 prestagao
de trabalho por tempo indeterminado.
5. S40 proibidos os contratos celebrados por toda a vida
' do trabalhador,
ARTIGO

15.*

1. O contrato de trabalho por tempo determinado sé
pode ser celebrado nas seguintes situagdes:
a) substituigdo de trabalhador temporariamente
ausente;

b) acréscimo temporério ou excepcional da actividade normal da empresa, resultante de acréscimo de tarefas, excesso de encomendas, raz6es
de mercado ou razGes sazonais;
¢) realizagiio de tarefas ocaslonais e pontuais que

4, Nos casos em que por !ei seja exigida a redugdo do
contrato de trabalho a escrito, pode o Ministro que tiver a
seu cargo a administragéo do trabatho ou a entidade em
quem este delegar, aprovar os respectivos modelos.
§. O contrato do trabalho com trabalhadores estrangeiros é obrigatoriamente teduzido 4 escrito.
6. A falta de redug&o do contrato a escrito,
da responsabilidade do empregador.

mental, exigir do trabalhador documento médico atestando

(Contrato de trabalho por tempo determinado)

d) duragéo semana] do trabalho normal;

h)

trabalho cuja duracéo presumida seja superior a trés meses,
independentemente da forma adoptada, deve o empregador,
até ao momento da celebrag4o ou durante o perfodo experi-

nado e é obrigatoriamente reduzido a escrito, incluindo,

1. Acelebrag&o do contrato de trabalho n&o estd sujeita
4 forma escrita, salvo nos casos em que a lei expressamente
determinar o contrario.

lugar e data da celebragao do contrato;

todos os casos de celebragéo de contrato de

2. O contrato de trabalho pode ser celebradc por tempo
determinado para execugéo duma obra ou servico determi-

13."

g)

7. Em

DA REPUBLICA

presume-se

nado entram no quadro da actividade corrente da
empresa;
d) trabalho sazonal;
e) quando a actividade a desenvolver, por ser tempo_ tariamente limitada, nao aconselha o alargamento do quadro do pessoal permanente da
empresa;
f) execugao de trabalhos urgentes necessdrios para

evitar acidentes, para reparar defici¢ncias de

material ou para organizar medidas de saiva-
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4a) o regresso do trabalhador temporariamente ausen-

guarda das instalagdes ou dos equipamentos e

outros bens da empresa de forma a impedir riscos para esta € para os seus trabalhadores;

te nfo tiver lugar dentro daquele prazo;
b) a duragio dos trabalhos de construgdo civil e

g) langamento de actividades novas de duragéo
incerta, infcio de laborag4o, reestruturagao ou

actividades equiparadas for ou se tornar supe-

ampliagdo das actividades duma empresa ou
centro de trabalho;

c) as medidas legais de polftica de emprego dos
grupos sociais a que se refere a alfnea ) do
artigo anterior estiverem ainda em aplicagio a

h) emprego de diminufdos ffsicos, idosos, candidatos
a primeiro emprego e desempregados ha mais
de wm ano ou elementos doutros grupos sociais
abrangidos por medidas legais de insergaéo ou
reinsergdo na vida activa;
i) execugdo de tarefas bem determinadas, periéddicas
na actividade da empresa, mas de cardcter desj) execucdo, direcgio e fiscalizagéo de trabalhos de
.
construgao civil e obras publicas, montagens e
reparacées industriais e outros trabalhos de
idéntica natureza e temporalidade;
k) aprendizagem e formag&o profissional pratica.
2. O contrato de trabalho por tempo determinado pode
ser celebrado a termo certo, isto é, com fixagdo precisa da
data da sua conclusdo ou do perfode por que € celebrado ou

no caso das alineas a), c), d), e), /), i} ej} do nimero anterior, a termo incerto, isto é, ficando o seu termo condicio-

nado 4 desnecessidade da prestagdo do trabalho por
cessagéo dos motivos que justificaram a contratagéo por
tempo determinado.
3. Nao obstante o disposto no n.* 3 do artigo anterior, é
dispensada a reducdo do contrato a escrito nas situagdes a

que se referem as alfneas c), d), e),e f)don.? 1,

4, E nula a estipulacdo de termo, certo ou incerto, feita
em fraude a lei.
ARTIGO 16.9
(Duragdo do contrato por tempo determinado)

1. O contrato de trabalho por tempo determinado nao
pode exceder:
a) seis meses, nas situagdes a que se referem as alineas d) e f) don.” 1 do artigo anterior;
b) 12 meses, nas situagdes referidas nas alfneas 5), c)
€ e) do mesmo artigo;
c) 36 meses, nas situagdes referidas nas alfneas a),

g), 4),j) e &) do mesmo artigo.

2. Nas situagdes a que se referem as alineas a), h) ¢ j)
do n.* 1 do artigo anterior, pode a Inspecgdo Geral do
Trabalho autorizar o prolongamento da duragao do contrato
para além de 36 meses, mediante requerimento, fundamentado do empregador, acompanhado de declaragéo
de concordAncia do trabalhador, designadamente se:

rior a trés anos,

data de termo dos 36 meses do contrato.

3. O requerimento a que se refere o ndmero anterior
deve ser apresentado até 30 dias antes do termo do
contrato.
4. O prolongamento da duragéo do contrato, a que
se refere o n.” 2, ndo pode ser autorizado por mais de
24 meses.
ARTIGO

17,*

(Renovacdo do contrato a termo certo)

1. Sendo o contrato a termo certo celebrado por perfodo
inferior aos jimites estabelecidos no n.* 1 do artigo
anterior, podem ser realizadas renovagdes sucessivas até
aos limites acima referidos.
2. A
igual ao
até duas
informe
pretenda

renovacdo do contrato por perfodo de duragéo
inicialmente estabelecido verifica-se sempre que,
semanas antes do seu termo, o empregador nao
por escrito o trabalhador da caducidade e este ndo
prevalecer-se dela,

3. A renovagdo do contrato por perfodo diferente do
inicial, s6 pode

ser feita por escrito, assinado

partes.

pelas duas

:
ARTIGO 18°
(Conversio do contrato)

1. Acontinuagéo do trabalhador ao servigo apds o
decurso do prazo maximo aplicdvel nos termos das alfneas a) e 6) do n.® t do artigo 16.°, no caso dos contratos a
termo certo Ou a sua permanéncia ao servigo decorridos
15 dias sobre a conclusdo dos trabalhos ou o regresso do.
substitufdo sem ao trabalhador ter sido dado aviso prévio,
no caso dos contratos a termo

por tempo determinado
minado.

em

incerto, converte o contrato

contrato por tempo

indeter-

2. O aviso prévio devido ao trabalhador contratado a
termo incerto é de 15, 30 ou 60 dias seguidos, conforme a
execucio do contrato tenha durado até um ano, de um a
trés anos ou mais de trés anos.

3. A falta de cumprimento do aviso prévio no contrato
a termo incerto, no todo ou em parte, constitui o empregador na obrigagao de pagar ao trabalhador uma compensacdo calculada nos termos do artigo 257."

|
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c) estar o contrato legalmente sujeito a visto ou

4. Ocorrendo a converséo a que se refere on." 1, a
antiguidade do trabalhador conta-se a partir do infcio
do contrato por tempo determinado.
ARTIGO

194

que:

(Perfode de experiéncia)

1, No contrato de trabalho por tempo indeterminado
h4 um perfodo experimental correspondente aos primeiros
60 dias de prestagao do trabalho, podendo as partes, por
acordo escrito, reduzi-lo ou suprimi-to.
2. As partes podem aumentar a duragdo do perfodo
experimental, por escrito, até quatro meses,

autorizagao prévia ao infcio da prestagio do ©
trabalho ¢ o mesmo nao tiver sido obtido. -

no caso de

trabalhadores altamente qualificados que efectuem
trabalhos complexos e de diffcil avaliagho e até seis meses

no caso de trabalhadores que efectuem trabalhos de elevada
complexidade técnica ou que tenham fungées de gestio e

direcgio, para cujo exercicio seja exigida formagdo
académica de nfvel superior.

3. No contrato de trabalho de duragéo determinada sé
ha perfodo experimental se for estabelecido por escrito, nfo
excedendo a sua duragio 15 dias ou 30 dias, conforme se

trate de trabalhadores néo qualificados ou de trabalhadores
qualificados.
4. O perfodo de experiéncia destina-se A apreciagio da

qualidade dos servigos do trabalhador e do seu rendimento,

2. S40 nulas as cliusulas ou estipulagdes do contrato
@) contrariem normas legais imperativas;

b} contenham discriminagées ao trabathador em

razSes da idade, emprego, carreira profissional,
saldrios, duragéo e demais condigdes de trabaIho, por circunst&ncia de raga, cor, sexo,
cidadania, origem étnica, estado civil, candigao
social, ideias religiosas ou poifticas, filiagdo
sindical, vinculo de pareniesco com outros
balhadores da empresa e I{ngua.

3. No caso da nulidade do contrato resultar da situacdo
referida na alinea c) do n.° 1 deste artigo, o empregador fica
constitufdo na obrigagio de indemnizar o trabalhador nos

termos estabelecidos no artigo 265."
ARTIGO 2]."

(Efeitos da nulidade)

1. A nulidade de cléusulas do contrato néo afecta a
validade deste, salvo se a parte viciada nfo poder ser
suptida ¢ n&o for possfvel sem ela realizar os fins que os
contratantes se propuseram ao celebré-lo.

por parte do empregador e por parte do trabalhador, a
apreciagio das condigdes de trabalho, de vida, de remune- |
ragéo, de higiene ¢ seguranga ¢ do ambiente social
da empresa.

2. As cléusulas nulas sdo substitufdas pelas disposicdes
aplicdveis das fontes superiores referidas no n." 1 do
artigo 7.7

5. Durante o perfodo de experiéncia qualquer das partes
pode fazer cessar o contrato de trabalho, sem obrigacéo de
pré-aviso, indemnizag&o ou apresentagfo de justificagdo.

goes remuneratérias

6. Decorrido o periodo de experiéncia sem qualquer das
partes fazer uso do disposto no numero anterior, o contrato
de trabalho consolida-se, contando-se a antiguidade desde o

infcio da prestacao do trabalho.

ARTIGO 26,"

(Nulidade do contrato de trabalho e das cldusulas contratuais)

1. E nulo e de nenhum efeito o contrato celebrado numa

das seguintes situagées:
a) ser o seu objecio ou fim contrario & lei, & ordem
piblica ou ofensivo dos bons costumes;

b) tratar-se de actividade para cujo exercfcio a lei
exija a posse de titulo profissional e o trabalhador nao for detentor do mesmo titulo;

3. As cldusulas que estabelegam condigdes ou prestaespeciais

como

contrapartida

de

prestagSes estabelecidas na parte nula, mantém-se suprimidas, no todo ou em parte, na sentencga que declare a
nulidade,
4, O contrato nulo ou anulado produz efeitos como se

fosse vélido enquanto se mantiver em execug&o.
5. A nulidade pode ser declarada pelo tribunal a todo
tempo, oficiosamente ou a pedido das partes ou da
Inspecgdo Geral do Trabalho.
6. A anulabilidade pode ser invocada pela parte em

favor de quem a lei a estabelece, dentro do prazo de seis
meses contados da celebrago do contrato.
7, Cessando a causa da invalidade durante a execugfo
do contrato, este fica convalidado desde o infcio. Mas se o
contrato for nulo, a convalidagao s6 produz efeitos desde A

cessagéo da causa da nulidade.
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SECGAO II

Modalidades Especials de Contrato de Trabalho
ARTIGO 22°
(Contratos de trabalho especialy)

1. Sdo contratos de trabalho especiais:
a} o contrato de grupo;
b}o contrato de empreitada ou tarefa;

credores, tendo esta responsablidade como limite os
salariais e de indemnizagéo que o empreiteiro ou
tério pratica em relagdo aos seus trabalhadores de
classificagdo profissional ou caso as nfo possua, os
m{nimos obrigatérios.

valores
proprieidéntica
valores

2. Em igual situago de solidariedade responde pelas

dividas de contribuigdes que o tarefeiro contraia para com a
Seguranga Social, ficando isento desta responsabilidade se,

até ao infcio da tarefa, tiver obtido da Seguranga Social

c) o contrato de aprendizagem e o contrato de estagio;

certidfio de que o tarefeiro estd inscrito como contribuinte

d) o contrato de trabalho a bordo de embarcagdes de
comércio e de pesca;

déncia minima de 15 dias, esta lhe néo for passada até ao
inicio da tarefa,

é) 0 contrato de trabalho a bordo de aeronaves,

f) 0 contrato de trabalho no domicitio;
g) © contrato de trabatho de trabalhadores civis ¢m
estabelecimentos fabris militares;

h) o contrato de trabalho rural;
i) o contrato de trabalho de estrangeiros nao residentes;

j) 0 contrato de trabalho tempordrio,
k) outros contratos como tal declarados por lei.
2. Aos contratos de trabalho especiais aplicam-se as
disposigées comuns desta lei, com as excepgdes € especialidades estabelecidas nos artigos seguintes e em legislagio
especifica.
ARTIGO 23°
(Contrato de grupo)

1. Se um empregador celebrar um contrato com um

‘ grupo de trabalhadores, considerado na sua totalidade, ndo
assume a qualidade de empregador em relagdo a cada um

dos seus membros, mas apenas em relag&o ao chefe do
grupo.
2. O chefe do grupo assume a representagéo dos
membros deste nas relagdes com a empresa, respondendo
pelas obrigacdes inerentes & mencionada representagao e a
qualidade de empregador em relagéo aos membros do

grupo.

3. Acmpresa é solidariamente responsdvel pelo cumpri-

mento dos deveres de contetida econdédmico que o chefe do
grupo tenha para com os membros deste.
4. Se o trabalhador, autorizado por escrito ou conforme
OS usos e€ costumes, associar um auxiliar ou ajudante a

tealizag&o do seu trabalho, o empregador do primeira sé-lo-4 também do segundo.
ARTIGO 24.2
(Contrato
de tarefa)

1. O empreiteiro ou o proprietaério responde solidaria-

mente com o tarefeiro pelos valores de saldrios e indemnizagdes de que os trabalhadores contratados por este sejam

nao é devedor ou se, requerida a certidéo, com a antece-

3. A responsabilidade do empreiteiro ou proprietario

pela divida do tarefeiro aos trabalhadores tem como limite

o valor dos créditos que pelos trabalhadores sejam recla-

mados até ao quinto dia posterior ao da conclusfo dos
trabalhos, depois de corrigidos nos termos do n.* 2 deste

artigo se, até sete dias antes dessa data, tiver feito afixar
nos locais onde os trabalhos séo executados cu servigos
fornecidos, «aviso» convidando os trabalhadores a apresenlarem os respectivos créditos e advertindo-os de que a sua
responsabilidade nado abrange os créditos ndo reclamados.
4. O proprietério n&o fica solidariamente responsdvel
pelos créditos dos trabalhadores em relag&o ao tarefeiro,
quando a actividade contratada respeite exclusivamente &
construcdo ou reparacio que um chefe de familia mande

executar para ou na residéncia da familia ou quando o
proprietério da obra, estabelecimento ou inddstria nfo
exerca actividade idéntica ou semelhante a do tarefeiro.
ARTIGO
253
Meeeor
(Contrato de aprendizagem e contrato de estdgio)

1. Os contratos de aprendizagem e de estagio devem ser
celebrados por escrito, com sujeigac as regras estabelecidas
nos artigos 33.° & 37." e devem ser submetidos a visto da

Inspecgfio Geral do Trabatho,

2. Aos contratos de aprendizagem e de estdégio aplicam-se, em especial, as disposigdes da secgfo III deste
capitulo e as disposigdes gerais sobre trabalhos de menores,
sé 0 aprendiz ou estagidrio tiver menos de 18 anos.

3. O regime dos contratos definidos neste artigo nfo se

aplica, salvo remissio expressa dos respectivos regimes
jurfdicos, &s situagées de aprendizagem e de formagéo
profissional promovidas pelos servigos oficiais compe-

tentes nos termos do n."2 do artigo 5.°

ARTIGO 26."
(Contrato de trabalho a bordo de embarcagées)

1. O contrato de trabalho a bordo deve ser celebrado

por escrito e redigido em termos claros, por forma a nio
deixar nenhuma

didvida aos contratantes sobre os seus
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direitos e obrigagdes mGtuas e deve indicar se a contratagdo

€ conclufda por tempo indeterminado ou determinade ou
porumasdéviagem.
—
2. Se o contrato é celebrado por uma sé viagem, deve
indicar a durag4o prevista da viagem e identificar, de forma
precisa, o porto onde a viagem termina € o momento das
operagdes comerciais e marftimas a efectuar no porto de
destino em que a viagem € considerada conclufda.

3. E dispensada a redugSo a escrito do contrato de

trabalho a bordo de embarcagdo de pesca sempre que a
duragdo da safda ao mar esteja prevista para até 21 dias.
4. O contrato de trabalho a bordo deve indicar o servico
e fungSes para que o marinheiro ou pescador é contratado,
Oo montante do saldrio e remuneragdes acessérias ou as
bases de cdlculo do salério ao rendimento, mesmo que seja

fixado por cAlculo do saldrio ao rendimente ou que seja
fixado por participag&o no resultado da viagem e é visado
pelo capitéo do porto competente que pode recusar o visto
quando o contrato contenha cldusulas contrérias & ordem
publica ou a lei.
5. O Jugar e a data do embarque do marinheiro devem
ser anotadas no rol da equipagem.
6. As condigdes especiais de contrataco para trabalho a
bordo sao estabelecidas por decreto executive do Minisiro
que tiver a seu cargo a Administragéo do Trabalho e do

Ministro dos Transportes ou do Ministro das Pescas,

conforme o caso, com respeito pelas convengées internacionais de trabalho ratificadas e pelo Reguiamento de
Inscrigéo Marftimae

devem

tratar

as

seguintes

matérias:

a) regulamentagdo do trabalho 4 bordo incluindo a
organizagao do trabalho;
b) obrigagées do armador no que respeita designada-

mente aos lugares e épocas da liquidagdo e do

pagamento dos saldrios e remuneragdes acessé-

rias

¢ a forma

de gozo

dos

descansos;

c) garantias ¢ privilégios dos créditos dos marinheiras;

d) condig6es de alimentagio e alojamento;
e} assisténcia e indemnizagdes devidas em caso de
acidentes ou doengas ocorridas a bordo;

f) condigées eventuais de repatriamento nos casos
em que a viagem termine em porto estrangeiro
ou em porto diferente do de partida.
7.

As

condigdes

especiais

de

contratagdo

devem

seT

postas pelo armador & disposigio dos marinheiros, devem
ser explicadas pela autoridade marftima no momento da
- primeira inscrigdo do marinheiro no rol de equipagem e
devem estar afixadas nos locais de equipagem.
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ARTIGO 27.5

(Contrato de trabalho a bordo de aeronaves)

© contrato de trabalho a bordo de aeronave da aviacgio

comercial € regulado pelas disposigées desta lei nos

aspectos n4o sujeitos 4s normas internacionais aplicdveis 4
aviagdo civil e ndo expressamente previstos em decreto
executivo conjunto dos Ministros de tutela do trabalho, dos

Transportes e das Comunicagées.

ARTIGO 28.°
{Contrato de trabalho no domicflic)

1, O contrato celebrado por escrito com aplicagdo do

disposto no n.* 6 do artigo 13.° é visado pela Inspeccdo

Geral do Trabalho que fica com um exemplar a fim de
poder fiscalizar as necessdrias regras de higiene e seguranca no trabalho,
2. O saldrio é fixado através de tarifa de rendimento

que deve respeitar o disposto no n.” 5 do artigo 164.2

3. E equiparado ao contrato de trabalho no domictlio

aquele em que o trabalhador compra as matérias-primas e
fornece os produtos acabados ao vendedor daquelas, por
certo prego, sempre que o trabalhador deva considerar-se

na dependéncia econdédmica do comprador do produto
acabado.

4. Todo o empregador que ocupe trabalhadores no
domicflio deve colocar 4 disposigdéo destes um documento
de controlo da actividade laboral que realizem, com indicagio do nome

do trabalhador,

natureza do trabalho a

realizar, quantidades de matérias-primas entregues, tarifas
lhe
he
é
Fe |
acordadas para determinagio ado saldrio,
recebimento
dos

artigos produzidos e datas de entrega e de recebimento,
ARTIGO 29.°
{Contrato de trabalho em estabelecimentos militares)

O contrato de trabalho celebrado por trabalhadores
civis em estabelecimentos militares fica sujeito a esta lei,
sem prejuizo do que estabelegam as leis militares e 0
regime disciplinar aplicdvel nesses estabelecimentos.
ARTIGO 30°
{Contrato de trabalho rural)

1. O contrato de trabalho rural por tempo determinado
nao carece de ser reduzido a escrito, sendo as situagdes em
que é licita a sua celebragao reguladas segundo os usos da
regiao, salvo nos casos em que o trabathador seja

deslocado, por ter a sua residéncia habitual em regido
diversa daquela onde se situa o centro de trabalho.

2. A duragdo do trabalho rural n4éo pode exceder as
44 horas semanais,

calculadas em

termos

médios

em

relagio & duragio do contrato, se inferior 4 um ano ou em
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termos médios anuais, em caso contrério. Em fungaéo das

b) nome, idade, morada e habilitagdes escolares ou
técnicas do aprendiz ou estagidrio e o nome e
morada do respons4vel pelo menor, tratando-se
de aprendiz;
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necessidades das culturas, actividades e condigdes climatéricas, o perfodo de trabalho normal pode ser varidvel, desde
que ndo exceda as 10 horas didrias ¢ as 54 horas semanais.

3. O hordrio de trabalho fica sujeito, com as necessdrias
adaptagdes, ac disposto no n.* 2 do artigo 117.°

c) a profissdo para que é feita aprendizagem ou
estagio;
d) as condigdes de remunerag&o ¢ no caso dos apren-

4. As férias anuais sfo gozadas em data a fixar por
acordo, mas sempre dentro dos perfodos em que o hordrio

dizes, de alimentagdo e alojamento, se ficar a
viver com o empregador;

de trabalho, dentro da variabilidade referida no n.* 2 deste

e) a data e duragdo do contrato e o local onde a
aprendizagem ou estagio é realizada;

Aen

ne

5. A pedido do trabalhador, 0 saldrio
ao limite de 50% do seu valor, em
cu géneros alimenticios de primeira
aplicagdo do disposto nos artigos 173." e

pode ser pago, até
bens produzidos
necessidade, com
175."

6, O regime do contrato de trabalho rural pode ser
alargado por decreto regulamentar aos trabalhadores

fa autorizacfio do responsdvel pelo menor.
2. Cépias do contrato de aprendizagem ou do contrato
de estégio sfo enviadas, nos cinco dias seguintes & celebracéo, a Inspeccéo Geral do Trabalho e ao Centro de
Emprego.
ARTIGO 342°
(Restrigdes)

doutras actividades, estreitamente ligadas 4 agricultura,

silvicultura ¢ pecudria, ou & pesca, desde que o exercicio de
tais actividades esteja dependente das condigdes climAticas
ou seja de natureza sazonal.
ARTIGO 31.9
(Contrato de trabalho de estrangelros nfo residentes)

O contrato de trabalho dos estrangeiros nfo residentes é
regulado por esta lei, nos aspectos néo contemplados por
lei especiat ou em acordos bilaterais.
ARTIGO

32.*

1. O empregador individual e o artesfio s6 podem
teceber aprendizes se tiverem mais de 25 anos de idade.

“

mpregador ou artesiio
ou separado n&éo pode receber aprendizes menores

do sexo

oposto, com alojamento.
ARTIGO 35,"
(Direitos e deveres especiats}

i. Ao aprendiz e ao estagidrio ndo devem ser exigidos

um empregador cuja actividade consiste na cedéncia tem-

trabalhos e servigos estranhos & profissdo para que a aprendizagem é ministrada, nem servigos que exijam grande
esforco fisico ou que de alguma forma sejam susceptiveis
de prejudicar a sua satide e o seu desenvolvimento fisico ¢
mental.

aum terceiro, designado por utilizador.

2. O empregador deve tratar o aprendiz ou estagidrio
como chefe de famflia e assegurar-lhe as melhores condigdes de aprendizagem e, ‘se for o caso, de alimentagéo e
alojamento.

(Contrato de trabalho temporaria)

1. E contrato de trabalho temporério o celebrado entre

poraria da utilizagio de trabalhadores a terceiros, designado
empresa de trabalho tempordrio ¢ um trabalhador, pelo qual
este se obriga, mediante retribuigdo paga pelo seu empregador, a prestar temporariamente, a sua actividade profissional
2. A actividade de cedéncia temporaria de trabalhadores
s6 pode ser exercida por quem detenha autorizagdo prévia
do Ministro que tiver.a seu cargo a administragéo do trabatho a conceder tos termos a regulamentar.

SECCAO III

Contrato de Aprendizagem e Contrato de Estdglo Profissional
ARTIGO 33.9
(Contetdo)

1. O contrato de aprendizagem e o contrato de est4gio,
definidos no artigo 25.°, devem conter, em especial:
a) nome, idade, morada e actividade do empregador,

ou denominagao social, tratando-se de pessoa
colectiva;

3. Se o aprendiz nfo tiver concluida a escolaridade
obrigatéria ou se se encontrar matriculado num curso
técnico-profissional ou profissional, o empregador deve
facultar-Ihe o tempo ¢ facilidades necessirias para
a frequéncia dos cursos respectivos.
4, O empregador deve ensinar de forma progressiva e
completa a profisséo que constitui objecto de contrato € no
final deste deve entrexar uma declaragio certificando a
concluséo da aprendizazem ou estégio e mencionando se o
aprendiz ou estagidrio se encontra apto para o exercicio
da profissdo.
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5. O aprendiz ou o estagiadrio deve ebediéncia e respeito
a0 empregador e deve dedicar toda a sua capacidade &
aprendizagem.
6. O empregador pode dispor e cemercializar os artigos
ptoduzidos pelo aprendiz ou estagidrie durante a aprendizagem.
.
7. Nas relagdes do empregader cem o aprendiz ou
estagiario sdo aplicdveis, em tudo © que nao seja incompativel com‘os ndmeros anteriores, as disposigdes dos
artigos 43.°, 45." e 46.*
8. Cépia de declaragdo a que se refere on." 4 é remetida
ao Centro de Emprego, dentro des cince dias seguintes
A sua entrega.

.

,

ARTIGO 36?

1, A remuneragio do aprendiz tem come limite mfnimo
30%, 50% e 75% da remuneracgée devida ae trabalhador da

respectiva profissao, respectivamente nes 1.°, 2.° e 3.° anos

de aprendizagem.

durante os primeiros seis meses da sua duracgdo e livremente por iniciativa do estagidrie eu aprendiz, depais de
decorrido aquele prazo.
2. Decorridos os primeiros seis meses de estagio
OU aprendizagem, o empregador sé pode fazer cessar 0
contrato antes do seu termo em case de infracgde grave

aos deveres estabelecidos no n.° 5 de artigo 35.° cemunicando-o por escrito ao aprendiz eu estagidrie, a Inspec-

¢40 Geral do Trabalho e ao Centro de Emprego.

3. No caso do aprendiz ou o estagidrie vir a ser admilogo

que

conclufda a aprendizagem ou estagio, e tempo da respectiva durag&o conta-se para efeitos de antiguidade.

SECGAO |
Poderes, Direitos ¢ Deveres das Partes
ARTIGO 382
(Podergs do empregador)

1. So pode ..:s do empregador:

da empresa e desenvolvimento econémico e
social do Pafs;
b) organizar o trabalho de acordo com o nfvel de
.
desenvolvimento alcangado, por forma a obter
elevados niveis de eficdcia e rendimento da
capacidade produtiva da empresa ¢ de aproveitamento das qualificagées técnicas e profissionais e das aptiddes dos trabalhadores, tendo em
conta as caracterfsticas do processo tecnoc) definir e atribuir as tarefas aos trabalhadores, de

acordo com a sua qualificagao, aptid’o e experiéncia profissional e com cumprimento das
normas legais;

.

zativas ou produtivas;

cessar livremente por iniciativa de qualquer das partes,

Conteddo da Relagio Juridice-Laberal

a realizar os

dos trabalhadores, por razdes técnicas, organi-

1. O contrato de aprendizagem eu de estdgio pode

CAPITULO III

por forma

é) fazer variar as condigdes de trabalho ¢ as tarefas

(Cessagao do contrate)

do empregader

humanos,

disciplina do trabatho;

ARTIGO 37."

de pessoa!

recursos

objectivos da empresa, aproveitar com eficiéncia a capacidade produtiva instalada, assegurar o aumento progressivo da produciio e da
produtividade, o desenvoivimento econdmico

d) elaborar regulamentos internos e outras instrugées e normas necessdtias & organizagaéo e

.
2.A remuneragéo minima de esta
situagdes, de 60%, 75% e 90%.

no quadro

a) dirigir a actividade da empresa e organizar a utilizagao dos factores de produgdo incluindo os

légico;

_ (Remuneragées)

tido
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f) assegurar a disciplina no trabalho;
g) exercer o poder disciplinar sobre os trabalhadores.
2, Os poderes do empregador séo exercidos directa-

mente por ele, pela direcgfio e pelo responsdvel dos varios
sectores da empresa, dentro da delegagdo de competéncia a
que aquele proceda.
ARTIGO 39.°
(Organizacdo do trabalho)

O poder de organizagao do trabalho inclui o direito de
estabelecer o perfodo de funcionamento dos varios sectores
da empresa ¢ de estabelecer os hordrios de trabalho dos
trabalhadores, para permitir o cumprimento dos objectivos
da empresa e satisfazer
as necessidades

tecnolégicas,

dentro dos condicionalismos estabelecidos por lei.
ARTIGO 40.8
(Regulamento interno)

O regulamento interno e demais instrugées obedecem
4s normas estabelecidas na Secc4o III deste cap/tulo.
ARTIGO 41.8
(Alteragdo das condigdes de trabalho)

1. A alteragio das condigdes de trabalho e das tarefas
dos trabalhadores respeita os seguintes princfpios:
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a) incidéncia sobre a duragdo do trabalho, hordrio do

d) favorecer boas relagdes de trabalho dentro da
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trabalho, sistema de remuneragifio, tarefas dos
trabalhadores e local de trabalho;

b) sujeigéo aos limites e regras estabelecidas nesta
lei.
2. A alteragdo de tarefas dos trabalhadores e¢ do local de
trabalho s&0 reguladas respectivamente pelos artigos 76.°
a 84.2
.
. Da alterag&éo de tarefas, local e de mais condicdes de
trabalho, nao pode resultar uma alteragdo permanente ¢
substancial da situagdo jurfdico-iaboral do trabalhador,
salvo no sentido da sua evolugdo profissional ou nos casos
é condigdes expressamente regulados.
ARTIGO 42.5
{Disciplina do trabalho)

1. No que respeita & disciplina do trabalho pode o
empregador, em especial:
a) adoptar as medidas consideradas necessérias de
vigilancia e¢ controlo para verificar o cumprimento das obrigagdes e deveres laborais,
assegurando na sua adopgao e aplicagio a
consideragdo devida a dignidade dos trabathadores é tendo em atengao a capacidade efectiva
de trabalho dos diminufdos ffsicos;
b) verificar, se o pretender, o estado de doenga e de

acidente ou outros motivos apresentados para
justificagdo das auséncias do servigo.

2. A disciplina no trabalho respeita as disposigdes da

Secgao II deste capftulo.

ARTIGO

432

|

(Deveres do empregedor)

‘ Sio deveres do empregador:
a) tratar e respeitar o trabalhador como seu colaborador e contribuir para a elevagdo do seu nivel
material e cultural ¢ para a sua promogéo
humana ¢ social;
b) contribuir para o aumento do nivel de produtivi-dade, proporcionando boas condigdes de trabalho e organizando-o de forma racional;

c) pagar pontualmente ao trabalhador o saldrio justo
e adequado

ao trabalho realizado, praticando

regimes salariais que atendam A complexidade
do posto de trabalho, ao nfvel da qualificagfo,
conhecimento e capacidade do trabalhador,

a forma como se insere na organizacgaéo do
trabalho e aos resultados no trabalho desenvolvido;

empresa, atender na medida

do possfvel aos

interesses e preferéncias dos trabalhadores
quando da organizagao do trabalho e contribuir
para a criagdo e manutengao de condigédes de

paz social;

e) recolher e considerar as criticas, sugest6es e propostas dos trabalhadores rejativas 4 organizagdo
do trabalho e manté-lo informado das decisdes
tomadas em todos os assuntos que directamente
thes respeitem

ou
possam
alteraRee de
Set que
erereeeee resultar
Se
Saaswe ee

gdes nas condigédes de prestagdo do trabalho;
Ff} proporcionar aos trabalhadores meios de formagio
€ aperfeicoamento profissional, designadamente elaborando planos de formagio profis-

sional e adoptando as medidas necessdrias &
sua execugdo;

&) tomar as medidas adequadas de higiene e seguranga no trabalho, cumprir rigorosamente e
velar pelo cumprimento das normas legais e das
directivas

das entidades competentes

sobre

higiene e seguranga e sobre medicina no trabalho ¢ instruir constantemente os trabalhadores
sobre o cumprimento das normas e regras de
higiene e seguranga no trabalho;
h) assegurar a consulta dos érgios de representagio
dos trabalhadores em todas as matérias em que
a lei estabelece a obrigagéo de serem informados ¢ ouvidos e facilitar, nos termos legais, os
exercicios de fungdes sindicais e de representagao dos trabalhadores;
i) nfo celebrar nem aderir a acordos com outros
empregadores no sentido de reciprocamente
~
limitarem a admissdo de trabalhadores que a
eles tenham prestado servigo ¢ néo contratar,
sob forma de responsabilidade civil, trabalhadores
wh
ee

ainda

LE

nertencantas
an
Ye
Pebble

quadm
ey ee

de
ae

necensl
pYroowet

doutro empregador, quando dessa contratagio
possa resultar concorréncia desleal;
j) cumprir todas as demais obrigagdes legais relacioNadas com a organizagdo e prestagio do
trabalho.
ARTIGO 44°
(Formacéo e aperfelcoamento profisslonal)

1. A formagao profissional destina-se de forma sistemética a dar aos trabalhadores formag4o geral tedrica € pratica
com vista a obtengdo duma qualificagdo, capacitago para o

exercicio das fungdes inerentes ao posto de trabalho ou aos

de outros sectores de producdo ¢ servicos e 4 eleyacio do

seu nfvel técnico profissional.
2. O aperfeigoamento profissional ou formagio profissional pratica destina-se a permitir a adaptagio permanente
dos trabalhadores as mudangas das técnicas e das condigdes
de trabalho e a favorecer a qualificacdo profissional.
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45.7

(Direitos do trabalhador)

1. Além dos direitos fundamentais previstos no
artigo 6.° € outros estabelecidos nesta lei, nas convengdes

colectivas de trabalho € no contrato individual de trabatho,
ao trabalhador s4o assegurados os seguintes direitos:

a) ser tratado com consideragéo e com respeito pela
sua integridade e dignidade;
b) ter ocupagao efectiva ¢ condigdes para o aumento
da produtividade do trabalho;
c) ser-Ihe garantida estabilidade do emprego e do
trabalho e a exercer fungdes adequadas as suas
aptidées e preparagdo profissiona! dentro do

género do trabalho para que foi contratado;

d) gozar efectivamente os descansos didrios, semanais ¢ anuais garantidos por lei e ndo prestar
trabalho extraordindrio fora das condicédes em
que a lei torne legftima a exigéncia da sua
prestagao;
e) receber um salério justo ¢ adequado ao seu
trabalho, a ser pago com regularidade e pontua-

lidade, nio podendo ser reduzido, salvo nos

casos excepcionais previstos por lei;

J) ser abrangido na execugao dos planos de formacdo
profissional, para melhoria do desempenho e
acesso & promogio ¢ para evolugdo na carreira
profissional;

&) ter boas condigdes de higiene e seguranga no
_ trabalho, a integridade fisica ¢ a ser protegido
no caso de acidente de trabalho e doengas

profissionais;

h) nao realizar, durante o perfodo normal de trabalho, reunides de fndole partiddria no centro de
trabalho;

i) exercer individualmente o direito de reclamagio e
recurso no que respeita 4s condicédes de
trabalho e & violagio dos seus direitos;

/) ser abrangido a adquirir bens ou utilizar servigos
fornecidos pelo empregador ou por pessoa por
este indicada,
ARTIGO 46.

(Deveres do trabajhador}

Sio deveres do trabalhador:.

a@) prestar o trabalho com diligéncia e zelo na forma,
tempo ¢ local estabelecido, aproveitando plenamente o tempo de trabalho e capacidade
produtiva e contribuindo para a melhoria da
produtividade;

DA REPUBLICA

b) cumprir e executar as ordens e instrugdes dos

responsaveis, relativas A execugio, disciplina e
seguranca no trabalho, salvo se contrério aos
Seus direitos garantidos por.lei;

c) comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade e avisar o empregador em caso de

impossibilidade de comparéncia, justificando os
motivos de auséncia, sempre que solicitado;

d) respeitar e tratar com respeito e lealdade o empregador, os responsdveis, os companheiros do
trabalho e as pessoas que estejam ou entrem em
contacto com a empresa e prestar auxflio

em caso de acidente ou perigo no local de
trabalho;

é) utilizar de forma adequada os insirumentos e¢
materiais fornecidos pelo empregador para a
tealizacdo do trabalho, incluindo os equipamentos de proteccfio individual e colectiva ¢
proteger os bens da empresa ¢ os resultados ua
produgdo contra danos, desiruigdes,
desvios;

perdias ¢

f) cumprir rigorosamente as regras e instrugdes uk
seguranga € higiene no trabalho e de prevengii:
de incéndios e contribuir para evitar riscos que
possam pdr em perigo a sua seguranga, dis

companheiros, de terceiros e do empregador,
as instalagdes ¢ materiais da empresa;

8) guardar sigilo profissional, nio divulgando
informagées sobre a organizagio, métodos e
técnicas de produgdo, negécios do empregador
e guardar lealdade, nico negociando ou trabaIhando por conta prépria ou por conta alheia
em concorréncia com a empresa;

h) cumprir as demais obrigagdes impostas por lei ou
convengdo colectiva de trabalho, ou estabelecidas

nelo
'emnrecador
PO
ae ee Bere

dentro
Rae

dos
seus
a
Re Le poderes
all Net a Ta

de direcgdo e organizacao,
ARTIOO 47°
(Restrigdes a liberdade de trabalho)

1. £ Ifcita a cldusula do contrato de trabalho pela qual

s¢ limite a actividade do trabalhador por um perfodo de
tempo que nfo pode ser superior a trés anos a contar da

cessagfo do trabalho nos casos em que ocorram em

conjunto as seguintes condigdes:

a) constar ta] cl4usula do contrato do trabatho escrito
ou de adicional ao mesma;
tratar-se

de

ton
actividade

‘ a Awe alates
‘
4
Cue
exereicid

pero
PAO

AeA
CauUsar

*

prejuizo efectivo ao empregador e ser caracterizado como concorréncia desleal;
¢) ser atribufdo ao trabalhador um salério, durante o |
perfado de limitag&o da actividade, cujo valor
constar4 do contrato ou adicional, em cuja
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fixagdo se atender4 ao facto do empregador ter
realizado despesas significativas com a formacio profissional do trabalhador.

2. A despromogao temporaria de categoria com diminuigdo do saldrio pode ser fixada entre 15 dias e trés meses.

I SERIE— N.° 6-— DE

1i DE FEVEREIRO

2. A limitacaéo da actividade a que se refere o numero
anterior s6 € valida dentro dum raio de 100km contados
do local onde se encontra o centro de trabalho em que o
trabalhador exercia a sua actividade.

3. E também licita, desde que reduzida a escrito, a

~

cldusula pela qual um trabalhador beneficiando de forma-

cfio ou aperfeigoamento profissional de elevado nivel, com

os custos suportados pelo empregador, se obriga a permanecer ao servico do mesmo empregador durante um certo
perfodo a contar do termo da formagao ou aperfeigoamento, desde que este perfodo ndo ultrapasse os trés anos.
4. No caso do ntimero anterior, o trabalhador pode
desobrigar-se da permanéncia ao servigo, restituindo ao

empregador o valor das despesas feitas, em proporgao do
tempo que ainda falta para o termo do periodo acordado.
5. O empregador que admita um trabalhador dentro do

periodo de limitagdo da actividade ou de permanéncia

na

empresa, € solidariamente responsdvel pelos prejuizos
causados por aquele ou pela importéncia por ele nao
restitufda.
SECCAO
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Disclplina Laboral

ARTIGO

48.2

(Poder disciplinar}

1. O empregador tem poder disciplinar sobre os trabaIhadores ao seu servigo e exerce-o em relagdo As infrac¢Ges disciplinares por estes cometidas.
2. O poder disciplinar é exer
empregador ou pelos responsdveis da empresa, mediante
delegacio de competéncia expressa.
ARTIGO

49.

(Medidas disciplinares)

1. Pelas infracgées disciplinares praticadas pelos
trabaihadores, pode o empregador aplicar as seguintes
medidas disciplinares:
a) admoestagao simples;
b) admoestagao registada;

c) despromogio temporaria de categoria, com diminuigao do saldrio;

d) transferéncia temporaria do centro de trabalho,

com despromogio e diminuigao do salario;

e) despedimento imediato,

3. A transferéncia temporaria de centro de trabalho com
baixa de categoria e diminuig&o do saldrio pode, conforme
a gravidade da infracgaéo, ser graduada entre um e trés
meses ou entre trés e seis meses.
4. Nao sendo possfvel na empresa ou centro de
trabalho e em virtude da organizagio do trabaiho a aplica-

cdo da medida da alfnea c) do n." 1, pode o empregador
substitui-la pela medida de redugio de 20% no salario, pelo
tempo da duragdo fixada para a medida, nao sendo, no
entanto, possivel o processamento de saldrio inferior ao
minimo legal em vigor para a respectiva categoria protissional.

5. Nao sendo
trabalho, a medida
despromogaéo com
de trabalho, com
previstos no n.° 3.

possivel a transferéncia de centro de
da alinea d) do n.* 1 € substituida por
diminuigéo de saldrio, no mesmo centro
elevagdo dos limites ao dobro dos

6. Se simultaneamente com a inexisténcia doutro
posto de trabalho para onde o trabalhador possa ser disciplinarmenie transferido ocorter a situagdo prevista no 1." 4
deste artigo, a medida disciplinar, com os Simites estabelecidos no némero anterior, pode ser substitufda por
reducdo de 20% no saldrio durante o perfodo em que seja
fixada, com respeito pela garantia consagrada na parte final
do mesmo n.° 4,

7. Os valores do salério néo pagos ao trabalhador em
virtude da redugdo a que se reterem os nm.” 4 € 6 deste
artigo sio depositados pelo empregador na conta da
Seguranga Social, com a mengdo ««Medidas Disciplinares»» € o nome do trabalhador, devendo

incidir também

sobre esses valores as contribuigdes do trabalhador e do
empregador para a Seguranca Social.
ARTIGO 50.4
(Procedimente disciplinar)

1. A aplicagdo de qualquer medida disciplinar, salvo a
admoestacdo simples ¢ a admoestagdo registada, € nula se
nao for precedida de audiéncia prévia do trabalhador,
segundo o procedimento estabelecido nos numeros e artigos seguintes.

2. Quando o empregador considere dever aplicar uma
medida disciplinar, deve convocar o trabalhador para uma

entrevista, incluindo na convocatéria:

,

a) a descrigfio detalhada dos factos de que o trabalhador é acusado;

b) o dia, hora e local da entrevista, que deve ter lugar
antes de decorridos 10 dias tteis sobre a data de
entrega da carta;

DIARIO

106

ARTIGO 53
(Graduagio da medida disciplinar)

c) a informag&o de que o trabalhador pode fazer-se
acompanhar,

na entrevista, por uma pessoa da

sua confianga, pertencente ou nao ao quadro do
pessoal

da empresa ou ao sindicato em que

esteja filiado.
3. A convocatéria pode ser entregue ao trabalhador
contra recibo na cépia, na presenga de duas testemunhas ou

com envio por correio registado.

DA REPUBLICA

1, Na determinacgio da medida disciplinar devem ser
consideradas e ponderadas todas as circunstAncias em que a
infracgdo foi cometida, atendendo-se a sua gravidade e
consequéncias, ao grau de culpa do trabalhador, aos seus
antecedentes disciptinares e a todas as circunstincias que
agravem ou atenuem a sua responsabilidade.

2. Nao pode ser aplicada mais de uma medida discipli-

(Entrevista)

nar por uma mesma infracgéo ou pelo conjunto de infracgdes cometidas até A decisdo.

1. No decorrer da entrevista, em que o empregador se
pode fazer assistir por uma pessoa pertencente a empresa
ou a organizacao patronal em que se encontre inscrito, 0

3. A medida disciplinar de despedimento s6 pode ser
aplicada nos termos € com os fundamentos previstos nos
artigos 225." e seguintes.

ARTIGO

empregador

ou seu

41°

representante

expde

as razoes

da

medida disciplinar que pretende aplicar e ouve as expli-

cagées e justificagdes apresentadas pelo trabalhador, bem
como os argumentos apresentados pela pessoa que o
assiste.
2. Aentrevista deve ser reduzida 4 escrito.

3. Se o trabalhador faltar 4 entrevista mas a pessoa por
ele escolhida comparecer, em fungdo da justificagaéo por
este apresentada, pode a entrevista ser ‘adiada para dentro

ARTIGO

O prazo referido no n.* 1 do artigo 52.° da presente lei

destina-se a uma reflexio do empregador ou seu represen-

tante sobre os factos que considera constituirem infracgéo
‘disciplinar e sobre a defesa do trabalhador arguido, apre-

sentada nos termos do n.* 1 do artigo 51.°, para enquadrar

correctamente os factos, a defesa, os antecedentes disciplinares e€ as circunstAncias que rodearam os factos e que
sejam atendiveis na determinagéo da medida disciplinar.

de cinco dias tteis, ficando o trabalhador notificado na
pessoa do seu representante.
4. Se ndo comparecer nem o trabalhador nem o seu

representante e aquele nao justificar a auséncia dentro dos
trés dias tteis seguintes, pode o empregador, findo este
prazo, decidir de imediato a medida disciplinar a aplicar.
ARTIGO

52°

(Aplicagdo da medida disciplinar}

1. A medida

disciplinar nao pode ser validamente

decidida antes de decorridos trés dias titeis ou depois de
decorridos 30 dias sobre a data em que a entrevista se
realize.
‘

decisio final de punigao.

3. Sendo o trabalhador representante sindica] ou
membro do 6rgiio de representagdo dos trabajhadores, ¢
prazo, cépia da comunicagéo feita
ao trabathador, ao sindicato ou ao 6rgao de representagao.

enviada,

no mesmo

ARTIGO 55.8
(Suspensdo preventiva do trabalhador)

1, Com a convocatéria para a entrevista, pode o empreaeacannn

ah

al

clea

ch 1aé

”
tenkalh

ifataind

“

s&

mostr

e
Mosti

sem prejuizo do pagamento pontual do salario.

_2. Se o trabalhador for representante sindical ou membro do érgfo de representagéo dos trabalhadores, a suspensio € comunicada ao 6rgéo a que pertence e€ no pode ter

como consequéncia

impedir o acesso do trabalhador aos

locais e actividades que se compreendam
normal das fungdes de represenlagao.

no exercicio

ARTIGO 56."
(Execucho da medida disciplinar)

«

2. A medida aplicada é comunicada por escrito ao
trabalhador nos cinco dias seguintes a decisao por qualquer
dos meios referidos no n.” 3 do artigo 50.°, devendo a
comunicagiio mencionar os factos imputados ao trabalhador
e consequéncias desses factos, o resultado da entrevista e a

54.8

(Ponderagdo prévia & medida disciplinar)

1. A medida disciplinar aplicada pelo empregador
comeca

a ser executada a partir da sua comunicagao ao

trabalhador, a ndo ser que a execugao imediata apresente
inconvenientes sérios para a organizagéo do trabalho, caso
em que a execucio pode ser adiada por néo mais de dois
meses.
2. O disposto na parte final do ndmero anterior nao ¢
aplicével A medida disciplinar de despedimento que deve
ser executada de imediato.
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ARTIGO 60."
(Consequéncias do exercicto abusive do poder disciplinar)

(Registo e publicidade das medidas disciplinares)

1. Com excepgdo da admoestagio simples, as medidas

disciplinares aplicadas sfo sempre registadas no processo
individual do trabalhador, sendo atendidas na determinagao
dos antecedentes disciplinares todas as que tenham sido

1. Nas situagGes a que se referem as alineas a), b) e d)

do n.° 1 do artigo anterior, se nao for ilidida a presungdo da

medida disciplinar aplicada ser abusiva, o empregador é
condenado:

aplicadas ha menos de cinco anos.

2. Com a mesma excepgdo, as medidas disciplinares
podem ser objecto de publicagdo dentro da empresa ou
centro de trabalho.
ARTIGO

a) se a medida disciplinar for a da alinea c) don. 1
do artigo 49.°, em indemnizagao correspondente a cinco vezes o valor do salério que o trabalhador deixou de receber nos termos dos

.

58.2

mesma disposigéo, em indemnizagdo calculada
nos mesmos termos, acrescida da indemnizagéo

(Direito de reclamacho e de recurso)

1. Da medida disciplinar pode o trabalhador recorrer, se
entender que ndo praticou os factos de que é acusado,
quando a medida aplicada é excessiva para os factos

pelo

abusivas as medidas disciplinares

aplicadas pelo facto de um trabalhador:

c) se a medida disciplinar tiver sido a de despedimento

as condigdes de trabalho e a violagéo dos seus
direitos;

) recusar cumprir ordens a que nao deva obediénc) exercer ou ser candidato ao exercicio de funcées
de representagao sindical ou no érgio de representagdo dos trabalhadores ou outras fungdes
destas resultantes;

d) exercer, ter exercido ou pretender exercer outros

direitas reconhecidos por lei.

aumentada para o dobro.

da alfnea c) do n.* 1 do artigo anterior, o trabalhador tem o

direito de optar entre a reintegragiio imediata, com o pagamento dos salarios que deixou de receber até & reintegracdo
ou a ser indemnizado nos termos da alfnea c) do n.* 1
deste artigo.
ARTIGO 61."
(Responsabilidade material ou penal concorrente
com a responsabilidade disciplinar)

O exercicio do poder disciplinar ndo prejudica o direito
do empregador simultaneamente exigir do trabalhador
indemnizagao pelos prejufzos sofridos em virtude do seu

comportamento culposo ou de promover acgio penal,

através de apresentagdo de queixa, se o comportamento

for tipificado como crime pela lei penal.

2. Até prova em contrério, presumem-se abusivos o
despedimento ou a aplicagéio de qualquer outra medida
lugar até seis meses

indemnizagdo calculada

nos termos do artigo 266.° acrescida dos
salarios que deixou de receber até a data da
sentenga.

cia, nos termos da alfnea b) do artigo 46.°;

tenha

imediato, em

3. Tratando-se de despedimento imediato, nas situagdes

a) ter reclamado legitimamente, no uso do direito
. que lhe confere a alfnea 4) do artigo 45.°, contra

quando

nansing -

2. Nas situagdes a que se refere a alinea c) do n° 1 do
artigo anterior, a indemnizagdo por diminuig&o do saldrio, a
que se referem as alineas a) ¢ 6) do nimero anterior é

ARTIGO 59.*
(Exercicio abusive do poder disciplinar)

disciplinar,

Bewmaeaqcann

transferéncia de centro de trabalho;

2. Ao recurso aplica-se o disposto na alinea c) dos

n.” 1 € 2 do artigo 63.° e nos artigos 307.2 ¢ seguintes.

exces
2

praticados ou para o grau de culpabilidade, ou que a
medida disciplinar é nula ou abusiva.

1, Consideram-se

4 do mesmo artigo;

n."2Z, 3

b) se a medida disciplinar for a da alinea d) da

apés

qualquer dos factos referidos nas alineas a), b) e d) do

numero anterior, ou até dois anos apds o termo das fungdes
a que se refere a alfnea c), ou apds a candidatura a essas

fungSes, quando as nao venha a exercer, se & data dos

mesmos factos 0 trabalhador j4 mantinha a relacdo juridico-laboral com o empregador.

3. Compete ao empregador ilidir a presungdo estabelecida no numero anterior.

ARTIGO 62.4
(Responsabilidade material)

1. A responsabilidade material do trabalhador por
danos ou destruigdév de instalagées, maquinas, equipamentos, ferramentas ou outros meios de trabalho ou de

produgéo, ou por quaisquer outros danos materiais causados 4 empresa, designadamente por violagdo do dever esta-

belecido na alfnea g) do artigo 46.°, obedece as seguintes

regras:

a) s¢ os danos s4o causados

voluntariamente,

o

trabalhador responde por eles e pelos prejufzos
emergentes, na sua totalidade;

|
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b) se os danos forem causados voluntariamente por
varios trabalhadores, a sua responsabilidade €
solidéria, podendo o empregador reclamar a
totalidade do dano de qualquer deies ou de

todos, em regime de proporcionalidade e
ficando o trabalhador condenado na indemnizagao pela totalidade do dano com direito de
regresso sobre os seus co-responsdveis;

ARTIGO 63°
(Prazo de prescrigéo e caducidade)

1. Sob pena de caducidade do procedimento e nulidade
da medida disciplinar apticada ou de prescrigdo da infracg4o disciplinar, o exercicio do poder disciplinar esta
sujeito aos seguintes prazos:

a) 0 procedimento disciplinar, iniciado com o envio

da convocatéria a que se refere o artigo 50.*, sd
pode ter lugar dentro dos 30 dias seguintes ao

c} se os danos sao causados involuntariamente, ou se
resultarem de perda ou extravio de ferramentas,
equipamentes ou utensilios de trabatho confiados ao trabalhador para seu uso exclusivo ou
da perda ou extravio de dinheiro, bens ou

conhecimento da infracgéo e do seu responsavel;

b) a infracgdo disciplinar prescreve decorrido um
ano sobre a sua pratica;

valores por que seja responsdvel em virtude das
fungdes exercidas, o trabalhador responde
apenas pelo prejuizo directo e no pelo prejuizo

c) recurso contra as medidas disciplinares tem de ser

apresentado dentro dos 30 dias seguintes 4
notificagéo das mesmas medidas;

emergente;

d) a queixa-crime deve ser feita nos prazos estabelecidos na lei de processo penal;

d) no caso da alinea c), a responsabilidade do trabaIhador fica limitada ao montante do saldrio
mensal,

salvo nas seguintes situagdes, em

DA REPUBLICA

e) a acco de indemnizagio civil deve ser intentada
dentro dos trés meses seguintes ao conheci-

que

a responsabilidade pelo prejuizo directo ¢
exigivel na totalidade:

mento da infraccdo e dos seus responsiveis,
salvo se deduzida na acgao penal.

d. 1) se se tratar da perda ou extravio de ferra-

* 2, Exceptua-se do disposto na alinea c) do nimero
anterior o recurso contra a medida de despedimento
imediato, ao qual se aplicam os prazos dos artigos 300.”

mentas, equipamentos ou utensflios ou de

dinheiro, bens ou valores;
d. 2) se os danos forem causados em estado de

e 301.8

drogado ou de embriaguez;

d, 3) se em caso de acidente de transito, este
resultar de excesso de velocidade, manobras
perigosas ou de

mancira gera

SECCAO
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ARTIGO

64"

Regulamentos

&

cu

grave do condutor.

e) sendo o dano involuntdrio causado por varios
trabalhadores ndo hé responsabilidade solidéria,
respondendo cada um na proporcéo da sua

culpa, modo e extensdo da participagdo € presumindo-se iguais aos graus de culpa de todos os
trabalhadores participantes na produgav do
dano.

2. A responsabilidade material ¢ exigida em acgao civil
de indemnizacao, intentada no tribunal competente ou em
pedido civil deduzido na acgdo penal, no caso de ter sido
instaurado procedimento criminal.

3. Os acordos eventualmente celebrados entre o empregador e o trabalhador sobre 0 montante da indemnizagao

por este devida ou sobre as modalidades de reparacéo dos

danos causados, para serem validos, tem de ser reduzidos a

escrito e submetidos a visto prévio da Inspecgao Geral do
Trabalho.

(Regulamento interno}

Com vista a organizagéo do trabalho e disciplina labo-

ral, podem os empregadores elaborar regulamentos internos, directivas,

instrugdes, ordens

de servigo e normas

de

trabalho em que sdo definidas normas de organizagaéo

técnica do trabalho, prestagdéo do trabalho e disciplina
laboral, delegagéo de competéncias, definigéo das tarefas

dos trabaihadores, seguranca e higiene no trabalho, indicadores de rendimento do trabalho, sistema de remuneragao,

horas de funcionamento dos varios sectores da empresa

ov centro de trabalho, controlo de entradas e saidas e de

circulagéo na empresa, vigilancia e controlo da produgao
e outras matérias que néo respeitem directamente ao
contetido da relagdo juridico-laboral.
ARTIGO 65.7
(Consulta)

1. O regulamento interno depois de elaborado pelo
empregador, com respeito pelas disposigées legais ou con- .
vengdes aplicdveis, é apresentado ao 6rgao de representaco dos trabalhadores, que sobre cle se pronunciam por
escrito, no prazo de 15 dias sempre que trate de matéria
teferida no n.* 1 do artigo seguinte.
.
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no

ARTIGO

numero anterior, pode o é6rgio de representacdo dos traba-

lhadores pedir ac empregador a realizagio da reuniao que é
de imediato marcada.

,

1. Sempre que o regulamento interno ou restantes

modalidades de normas previstas no artigo 64.° tratem de
prestagao do trabalho e disciplina, dos sistemas de remune-

ragdo, de rendimento do trabalho ou de seguranga e higiene
no trabalho, carece de aprovacdo da Inspecgéo Geral do
até 30 dias antes

Por convengao colectiva de trabalho é obrigatéria a

elaboragéo de regulamentos internos sobre todas ou
algumas matérias referidas no artigo 64.°, nas casos de
empresa ou centro de trabalho com mais de 100 traba-

ARTIGO 66.°
(Aprovacdo da Inspeccdo Geral do Trabalho)

Trabalho, que deve ser requerida
entrada do regulamento em vigor.

Ihadores.

CAPITULO IV

Modificacao da Relacéo Juridico-Laboral
SECGAQ |
Mudanca do Empregador

da

z. O pedido de aprovagdo € acompanhado de cdpia do
parecer do 6rgao de representagéo dos trabalhadores ou

caso este se ndo tenha pronunciado em tempo util, de cépia
do pedido de parecer.

ARTIGO 71.2
(Situacgdes abrangidas)

1. A modificagdo na situagao juridica do empregador e
a mudanga na titularidade da empresa ou centro de trabalho
nfo extinguem a relacdo jurfdico-laboral e nfo constitui

3. A falta de comunicagéo do despacho de aprovacio,
Ou néo aprovagdéo dentro do prazo de 30 dias contados da

apresentagéo do pedido, entende-se como aprovagio do
regulamento.
ARTIGO

67.3

(Publicagéo)

1. Aprovado o reguiamento, ou decorrido o prazo de
30 dias sem que tenha sido recebida qualquer comunicagao,
0 regulamento que trate das matérias referidas no n.* 1 do
artigo anterior é publicado ou afixado no centro de
trabalho, em local frequentado pelos trabalhadores, a fim
de tomarem conhecimento do seu contetido.

2. O regulamento que trate de matérias que néo exigem
a sua aprovagdo pela Inspecg¢io Geral do Trabalho esta
sujeito as formas de publicidade a que se refere o ntimero
anterior.

justa causa de despedimento.
2. Entende-se por mudanga na situagao juridica a suces-

s40, fusdo, transformagdo, ciséo ou outra alteracdo juridica
sofrida pela empresa.
3. Entende-se por mudanga na titularidade o trespasse,
cess4o de arrendamento ou qualquer outro facto ou acto
gue envolva transmissdo da exploragao da empresa, centro
de trabalho ou parte deste, por negécio juridico celebrado
entre o anterior e novo titular.
4. Se a mudanca

empresa.

sete dias contados

da sua publicidade

resultar de deciséo judicial, aplica-se o disposto no n.® 1
deste artigo, sendo

O regulamento e demais normas em vigor na empresa,
a que se refere o artigo 64.°, vincula o empregador e os

trabalhadores, sendo para estes de cumprimento obrigaidric, nos termos da alinea A) do artigo 46."
ARTIGO

69.°

(Nulidade ¢ regime sucedineo)

Sao nulas as disposigées do regulamento que tratem de

mantido

o exercicio da actividade

anterior e a decisdo judicial o determinar de forma
expressa.
ARTIGO

72.*

(Estabilldade da relacio jurfdico-laboral)

na

ARTIGO 68.2
(Eficdcla}

na titularidade ou na transmissaéo da

exploragéo da empresa, centro de trabalho ou parte deste

3. O regulamento s6 pode entrar em vigor depois de
decorridos

70.2

(Regulamentos obrigatérios)

1. O nove empregador desde que mantenha
dade prosseguida antes da mudanga
anterior empregador

a activi-

assume a posig&0 do

nos contratos de trabalho

e fica

sub-rogado nos direitos e cbrigagGes daquele, resultantes

das relagées jurfdico-laborais, mesmo que tenham cessado
antes da mudanga do empregador.

2. Os trabalhadores mantém a antiguidade e os direitos
ao servico do anterior empregador.
3. O disposto no n.* 1 deste artigo nao se aplica se os

inatérias estranhas as indicadas no artigo 64.°e sao substi-

trabalhadores continuarem ao servigo do primeiro empre-

_tuidas pelas disposigdes da lei ou da convengao colectiva as

gador noutro centro de trabalho, nos termos do disposto no

que se nao mostrem conforme com estas.

artigo 83."
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4. Nos 30 dias seguintes 4 mudanga de empregador, os

o trabalhador do posto-de trabalho ou encarregé-lo de servi-

trabalhadores podem despedir-se, tendo direito 4 indemni-

gos préprios de diferente qualificagdo profissional e cutegoria ocupacional, desde que da transferéncia nao resulte

zacao por despedimento indirecto se provarem que da
mudanga podem resultar prejufzos para a relagao juridico-laboral.

modificagéo substancial da situagéo jurfdico-laborai do
trabalhador,

ARTIGO

73°

(Co-responsablilidade dos empregadores)

1. A sub-rogagdo

nas obrigagdes do anterior empre-

gador fica limitada as contrafdas nos 12 meses anteriores a
mudanga, desde que até 30 dias antes dessa se efectuar, 0

novo empregador avise os trabalhadores de que devem

reclamar os seus créditos até ao segundo dia anterior a
data prevista para a mudanga.

2. Se ag posto de trabalho ocupado temporariamente
corresponder salério mais elevado ou tratamento mais
favordvel, o trabathador tem direito a esse saladrio e
tratamento.

3. Se a transferéncia temporaria durar mais de 10 meses
num ano ou

15 meses em dois anos, o trabalhador tem

direito a ser colocado definitivamente no novo posto de

2. O aviso a que se refere o nimero anterior deve ser
feilo mediante informag4o aos trabalhadores, afixada nos

trabalho ou nas novas fungGes, salvo se se tratar de substi-

centro de trabalho ou mediante

4, Se ao posto de trabalho ocupado temporariamente
corresponder menor saldrio, o trabalhador continua a

locais habitualmente frequentados por eles na empresa ou
comunicagao

ao érgao

representativo dos trabalhadores, dando conta da prevista
mudanga da situagao juridica ou da titularidade, da data em

que esta ocorre, da necessidade de serem reclamados os
créditos e da data em que termina a reclamacio.

3. Pelos créditos nao reclamados e pelos vencidos em
momento anterior ao referido no n." 1 deste artigo, continua

respons4vel apenas o anterior empregador.

trabalhadores nos 12 meses posteriores 4 transmiss&o.
74,°

(Obrigacgdes do novo empregador)

O novo empregador fica obrigado a manter as
candigées de trabalho a que por convengdo colectiva ou
pratica interna estava obrigado o anterior, sem

das alteragdes permitidas nos termos desta lei.

receber o saldrio anterior, se for pago ao tempo ou o salario
médio dos tltimos seis meses, se for pago por rendimento,
mantendo os restantes direitos respeitantes ao anterior
posto de trabalho.
5. Logo que cessem as razdes da transferéncia e com a
excepgio

4. O anterior empregador responde solidariamente com
o novo pelas cbrigagdes contraidas por este para com os

ARTIGO

tuigao dum trabalhador temporariamente impedido.

prejuizo

ARTIOO 75.9
(Comunicagdo & Inspecgdo Geral do Trabalho)

Nos cinco dias seguintes 4 mudanga, 0 novo empregador é obrigado a comunicé-la a Inspecgaéo Geral do
Trabalho, com indicagio da sua causa e do destino dos
trabalhadores, tendo em conta o disposto no n.* 3 do
artigo 72."
SECGAO II
Transferéncla para Funcées Diferentes ou
para Novo Posto de Trabalho
ARTIGO 76.°
:
(Modificagdo temporaria de funcées por
razbes respeltantes ao empregador)

1, Em circunstancias de carécter excepcional em que
seja necessdrio evitar a paralisagéo da producao ou outros
prejutzos graves para a empresa, ou noutras situagées
atendiveis, pode o empregador transferir temporariamente

prevista no n.° 3, o trabalhador

anterior posto de trabalho.

ARTIGO

regressa ao

77.#

(Modificacho temporaria de funcées por razées
respeltantes ao trabalhador)

1. A transferéncia temporaria para posto de trabalho ou
fungdes de saldrio mais baixo também pode ocorrer a
pedido do trabaihador por razGes sérias a este respeitantes,
por razGes de doenca ou no cumprimento

das medidas

disciplinares previstas nas alineas c) e d) do n° 1 do
artigo 49."
2. No caso da transferéncia ser feita a pedido do trabaIhador por razées de doenga, passa a receber o saldrio

correspondente ao novo posto de trabalho ou fungio, pelo
tempo de transferéncia, mas esta s6 pode ser autorizada
pelo empregador depois de obtida a aprovagdo da
Inspecgéo Geral do Trabalho, a quem é requerida com
jungao da declaragio médica emitida ao abrigo do disposto
no n° 4 do artigo 95."
3. Se a transferéncia temporaria resultar do cumpri-

mento de medida

disciplinar, aplica-se o disposto nos

n.*2 47 do artigo 49."

ARTIGO 78.2
(Modificagdo de fungées com cardcter definitivo)

1, O trabalhador apenas pode ser colocado definitivamente em posto de trabalho de saldrio inferior numa das
seguintes situacdes:
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a) no caso de extingda do posto de trabalho que

ARTIGO 81."
(Mudanga temporaria de local de trabalho)

b) por diminuigao da capacidade ffsica ou psiquica
,
necess4ria ao desempenho das tarefas inerentes
ao seu posto do trabalho, seja por acidente ou

1, Por razdes técnicas e organizativas, de produgdo ou
outras circunstancias que o justifiquem, o empregador pode
transferir temporariamente o trabalhador para local de
trabalho fora do centro de trabalho, num periodo nao
superior 4 um ano.

ocupava;

outra causa;

c) a seu pedido, justificado por razGes ponderosas.
2. No

caso das alfneas a) e b) do ntimero

anterior,

a

de trabalho tem de ser aceite pelo
trabalhador, aplicando-se em relagio a alinea a) o disposto

mudanga

do posto

na alfnea 6} n.° | do artigo 83.°

3. No caso da alinea c), a transferéncia s6 pode ser
feita nos termos previstos no n.° 2 do artigo anterior.

4. Na situacdo a que se refere a alfnea 6) deste artigo, o
trabalhador continua a receber nos primeiros trés meses
subsequentes a transferéncia o saldrio correspondente ao
posto de trabalho anterior e a partir do 4.9 més o saldrio
correspondente ao novo posto.
ARTIGO 79.8
(Permuta de posto de trabalho)

1. Sempre que dois trabalhadores de comum acordo e
autorizados pelo empregador trocarem de posto de
trabalho, a permuta é€ feila por escrito, assinada pelos
trabalhadores e pelo empregador.
2. Os trabalhadores passam a receber o saldrio corres' pondente ao posto de trabalho que passam a ocupar e a
cumprir as condigdes de trabalho que ihes respeitam.
SECCAO

III

Mudanga de Centro ou Local de Trabalho
ARTIGO 80.9
(Local de trabalho)

2. O trabalhador temporariamente transferido tem

direito ao reembolso das despesas de destocagao, salvo se a

empresa assegurar o transporte.

3. Se o novo local de trabalho se situar 4 distancia que
néo permita tomar as refeigdes nas condigdes habituais,
tem ainda direito ao pagamento das que devam ser tomadas
on bas,
fat
entre
6 tes
inicio
¢ o termo do trabalho didric.

4. Se o novo local de trabalho se situar em local que
pela sua distancia impega o regresso didrio & residéncia, o
empregador suporta também

5. Se pela distincia que se encontra 0 novo local de

trabalho, o trabalhador nio poder gozar o descanso semanal

na sua residéncia, tem direito por cada trés meses
transferéncia a quatro dias de licenga para gozar
residéncia acrescidos do tempo de duragdo das viagens,
quais so considerados tempo de trabalho, sendo
viagens de ida e regresso suportadas pelo empregador.

-se local de trabalho

o centro

de trabalho de que se

encontra administrativamente dependente para receber
instrugGes quanto ao servigo a realizar e para prestar conta
da actividade desenvolvida.
2. O trabalhador tem direito a estabilidade no local de
trabalho, sendo-Ihe apenas exigivel a alteragdo temporaria
ou definitiva do local de prestagao do trabalho nas situagdes previstas no numero anterior e nos artigos seguintes.

de
na
os
as

6. Quando o trabalhador se oponha 4 transferéncia
temporéria, invocando justa causa, é a recusa apresentada 4
Inspeccdo Geral do Trabalho, sem prejufzo do trabalhador

cumprir a ordem de transferéncia.

7. A Inspecedo Geral do Trabalho, ponderadas as razdes
invocadas pelo trabalhador e pelo empregador, decide no

- prazo de 10 dias, é dado cumprimento imediato 4 sua
deciséo, se for no sentido do trabalhador regressar ao seu
centro de trabalho.
ARTIGO 82.8
(Mudanca de local de trabalho por razées disciplinares)

1. Se a actividade profissional do trabalhador é exercida

predominantemente no exterior das instalag6es da empresa,
quer por trabalhar em centros de trabalho méveis ou
itinerantes, quer por se tratar de actividade externa ¢
vyariével quanto ao local da respectiva prestagdo, considera-

as despesas de alojamento.

O trabalhador pode ser transferido temporariamente do

centro de trabalho, em cumprimento de medida disciplinar
que the tenha sido aplicada nos termos do n.° 3 do
artigo 49.°
ARTIGO 83.°
(Transferéncia definitiva de local de trabalho)

1. O empregador pode transferir o trabalhador do local

de trabalho, com cardcter definitivo, nas seguintes situagdes:
a) mudanga

total ou parcial do centro de trabalho

para outro local;
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CAPITULO V

b) extingéo do posto de trabalho, havendo noutro
centro de trabalho posto adequado 4 qualificagéo profissional e aptidédes do trabalhador;

Condigées de Prestacao do Trabalho
SECCAO 1
Seguranga e [ligiene no Trabalho

c) do n.* 3 do artigo 72.°
d) por razées técnicas e organizativas ou de
produgio.

ARTIGO

85."

(Obrigacées gerals do empregedor)

1. Além dos deveres estabelecidos nesta lei, designada-

2. Na situagao referida na alfnea a) do niémero anterior,
‘se 0 trabalhador ndo aceitar a transferéncia, pode despedir-se, tendo direito 4 indemnizacgio por despedimento
indirecto, salvo se o empregador demonstrar que da nao
transferéncia resultam prejuizos sérios.
|

mente na alfnea g) do artigo 43.", sio obrigagGes gerais do
empregador, no que respeita 4 seguranga e higiene no
trabalho:
.
a) tomar as medidas tteis necessdrias que sejam

3. Na situagdo da alinea b) do a.° 1, se o trabalhador

adaptadas as caondicGes da organizagio da
empresa ou centro de trabalho, para que este
seja realizado em ambiente e condigGes que

n4o aceitar a transferéncia e ndo houver lugar 4 aplicagao
do regime dos n.°s 2 e 4 do artigo 78.*, aplica-se o disposto
nos artigos 230.° e seguintes.

permitam o normal desenvolvimento ffsico,
mental e social dos trabalhadores e que protejam contra os acidentes de trabalho e doengas

4. Na situagao da alinea c) do n.* 1, se o trabalhador nao
aceitar a transferéncia, aplica-se o disposto nos artigos 72.*
a 74°

b) segurar todos os trabalhadores, aprendizes e
estagidrios contra o risco de acidentes de
trabalho e doengas profissionais;

profissionais;

c) organizar e dar formagdo pratica apropriada em
matéria de seguranga e higiene no trabalho a
lodos os trabalhadores que contrate, que
mudem de posto de trabalho, ou de técnica e
processo de trabalho que usem novas substincias cuja manipulagio envolva riscos ou que
regressem ao trabalho apds uma auséncia

5. Na situag&o da alfnea d} do n.* 1, o trabalhador, se

nfo aceitar a transferéncia, tem sempre direito A indemnizacio por despedimento indirecto.

ARTIGO 84.%
(Direitos do trabathador em caso de transferéncia definitiva)

superior a seis meses;

d) cuidar que nenhum trabathador seja exposto a
acgdo de condigdes ou agentes fisicos, quimi-

Ao trabalhador transferido definitivamente, nas condi-

gdes previstas no artigo anterior, sio-]he sempre assegurados os seguintes direitos:

:

a) ser compensado do excesso de despesas directamente resultantes da transferéncia; —

b) ser compensado do excesso de despesas a que a
mudanca de lugar obrigar, tanto préprias como
dos familiares a seu cargo, nos termos acordados pelas duas partes ou, na falta de acordo,
nos termos estabelecidos pelo tribunal;
c) a uma licenga remunerada de duas semanas, para

tratar da mudanga de residéncia e de outros
problemas familiares, resultantes da transfer€ancia
ooOo caso
eraser tay Bs
caso

-

ate

da
daa al{fnea
oon a anterior:
anterior,

d) a que os seus familiares que consigo vivam em
comunh4o de mesa e habitagdo e¢ que trabalham
para Oo mesmo empregador, sejam também
transferidos, se o desejarem.

cos, biolé6gicos, ambientais ou de qualquer
Outta natureza ou a pesos, sem ser avisado dos

prejufzos que possam causar & satide e dos

meios de os evitar;

.

e) fornecer aos trabalhadores roupas, calgado e equi-

pamento de protecgfo individual, quando seja
necessério para prevenir, na medida em que
seja razodvel, os riscos de acidentes ou de
efeitos prejudiciais para a sade, impedindo o
acesso ao posto de trabalho dos trabalhadores
que

se upresentem

protecgdo individual;

sem

o equipamento

de

Jf) tomar a devida nota das queixas ¢ sugest6es apresentadas pelos trabalhadores acerca do ambiente e condicées de trabatho e a adoptar as
medidas convenientes;

g) colaborar com as autoridades sanitdrias para a
erradicagao de epidemias e situagées endémicas
locais:
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aos

trabalhadores que violem culposamente e de
forma indesculpdvel as regras e instrugdes
sobre a seguranga e higiene no trabalho;
i) cumprir todas as demais disposig6es legais sobre
seguranga, higiene ¢ satide no trabalho que Ihe
sejam aplicadveis, bem como as determinagdes
legitimas da Inspeccéo Geral do Trabalho e
demais autoridades competentes.

2. O empregador que n4o cumpra o disposto na
alfnea 6) do nimero anterior ou que tenha deixado de
cumprir as Obrigagdes impostas pelo contrato de seguro,
além das sangdes a que fica sujeito, fica directamente
respons4vel pelas consequéncias dos acidentes e doengas
verificadas.
3. O organismo de seguranga social incumbido da
protecgao em

caso de acidentes de trabalho e doengas

profissionais deve prestar aos trabalhadores em relag&o aos
quais o empregador nio cumpra o disposto na alinea 5) do

n.” 1 deste artigo a protecgdo prevista por lei, ficando neste
caso o empregador obrigado a reemboisd-lo pela importancia fixada pelo mesmo organismo, sem prejufzo da

responsabilidade referida no nimero anterior.
ARTIGO .86,°
(Colaboragaéo entre empregadores)

Quando
a sua

num

mesmo

local

de trabalho,

devem

todos os empregadores colaborar na aplicagdo das regras de
segurancga e higiene previstas nesta seccaio

e na legislagao

aplicavel, sem prejufzo da responsabilidade de cada um
deles em relagdo a satide e seguranga dos seus prdéprios
trabathadores.

hospitalar onde possa ser tratado;
5) participar as entidades competentes o acidente ou
doenga, desde que provoque impossibilidade
para o trabalho, no prazo e segundo o procedimento previsto na legislagdo prépria;

c) providenciar a investigagaéo das causas do acidente ou da doenga, para adoptar as medidas
preventivas apropriadas.
ARTIGO 90.*
(Outras obrigacées do empregador)

O empregador é obrigado a:
a) instalar nos centros de trabalho condigGes e instalag6es sanitaérias apropriadas e fornecimento de

agua potdvel, cumprindo o que a este respeito
seja estabelecido na regulamentagao aplicavel;

b) assegurar que as substancias perigosas sejam
armazenadas em condigdes de seguranga e que
nas instalacdes do centro de trabalho se nao
acumule lixo, residuos e desperdfcios;

ros socorros, com o equipamento exigido na
reguiamentagao apilicavei;

d) impedir a introdugdo ou distribuigio de bebidas
alcodédlicas e de drogas nos locais onde o

ARTIGO

mente na alfnea /) do artigo 46.", os trabalhadores séo
obrigados a utilizar correctamente os dispositivos e equipa-

mentos de seguranga e higiene no trabalho, a nao os retirar
nem os modificar sem autorizagao do empregador.
ARTIGO 88.2
(Responsabilidade criminal)

91°

A fiscalizagio do cumprimento das disposig6es legais
regulamentares sobre seguranga e higiene no trabalho compete 4 Inspecg¢éo Geral do Trabalho, que se pode fazer
assistir ou assegurat por peritos médicas dos servigos

oficiais de saGde ou por especialistas doutras dreas, com
vista a0 apuramento das condigdes de seguranga, higiene e
satide de maior complexidade.
ARTIGO

Sem prejuizo
da responsabilidade civil estabelecida no
n.’ 2 do artigo 85.°, o empregador responde criminaimente

pelos acidentes de trabalho ou doengas profissionais que,
por grave negligéncia de sua parte, sofram os trabalhaalinea 6) do n.2 1 do mesmo artigo.

primeiros socorros e fornecer-lhe transporte
adequado até ao centro médico ou unidade

(Competéncia da Inspeccio Geral do Trabalho)

Além dos deveres estabelecidos nesta lei, designada-

protegidos pelo seguro a que se refere

a) prestar ao trabalhador sinistrado ou doente os

trabalho é executado.

ARTIGO 87.2
(Obrigacgdées dos trabalhadores}

dures, Mesmo

Em caso de acidentes de trabalho ou doengas profissionais, o empregador é obrigado a:

c) assegurar que nos centros de trabalho onde nao
haja posto de satide, haja uma mala de primei-

mais de uma empresa exerca simultaneamente

actividade

ARTIGO 89,°
(Obrigagées imediatas do empregador)

a

922

{Vistorla das lnstalagdes)

Os centros de trabalho de construg4o nova, cu em
que se fagam modificagdes ou se instalem novos equipamentos, néo podem ser utilizados antes de vistoriados pela
Inspecgao Geral do Trabalho e demais servigos mencio-—
nados na regulamentacao prdépria.
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ARTIGO 95?
(Exames médicas)

(Comlss&o de prevencho de acidentes de trabalho)

1. Nos centros de trabalho onde exercam actividades
industriais ou de transportes, com um volume de trabalha-

dores nfo inferior ao mfnimo fixado ¢m legislagéo prépria
ou que preencham outros requisitos na mesma previstos, é
constitufda uma comisséo de prevengao de acidentes de
trabalho, de composigdo paritdria, destinada a apoiar o
empregador e responsdveis, os trabalhadores, a Inspeccdo
Geral do Trabalho e cutras autoridades com competéncia
nestas dreas, na aplicagio e desenvolvimento das normas
sobre ambiente, seguranga e higiene e na vigilancia da sua
aplicagao.

DA REPUBLICA

1. Os exames médicos dos trabalhadores s4o efectuados
pelos servicos

de satide, sem

prejuizo dos exames

e

cuidados especiais exigidos pelas caracterfsticas de certos
tipos de trabalho, previstos na regulamentagao aplicavel.
2. Os trabalhadores ocupados em trabalhos insalubres
ou perigosos ou na manipulagdo, fabrico, embalagem ou

expedicdo de produtos alinentares para consumo humano
devem ser submetidos periodicamente 4 exame médico.
3. Os exames médicos sao feitos sem encargos para os
trabalhadores.
4. Quando, por razGes médicas, seja desaconseihada a

SECCAO

H

Medicina no Trabalho

permanéncia dum trabalhador num posto de trabalho, a
empresa deve procurar transferi-lo para um posto compativel com

o seu estado

de satide, sendo

aplicdvel

o n° 2

‘do artigo 77."
ARTIGO 94%
(Posto de sadde e¢ postos farmacéuticos)

5. Os exames médicos, a que se referem este artigo e

1. Com base no apoio a ser prestado por parte dos
servicos sanitdrios oficiais e de acardo com o tipo de riscos
a que estio sujeitos os trabalhadores, as possibilidades de

outras disposigées da lei, podem ser efectuados pelo
servigo médico do empregador, mediante a autorizagdo
dos services oficiais.

empregador, pode este ser obrigado, por despacho conjunto

CAPITULO VI

assisténcia médica pdblica e a capacidade econémica do

dos Ministros que tiverem a seu cargo a administragdo do

Duracéo e Organizacgio Temporal

trabalho, da satide e sectorial, a instalar um posto de sade
ou farmacéutico, destinado aos seus trabalhadores.

SECCAO

a) assegurar a protecgfo dos trabalhadores contra

todos os riscos para a satide que possam resultar do seu trabalho ou das condicdées em que

este é efectuado;

b) contribuir para a adaptagZo dos postos de trabalho, das técnicas e dos ritmos de trabalho 4

fisiologia humana;
c) contribuir para o estabelecimento e para a manutencdo no mais elevado grau possivel do bem-estar fisico e mental dos trabalhadores;

d) contribuir para a educag&o sanitéria dos trabalhadores e para a adopcdo de padrées de comportamento, conforme as normas e regras de higiene
no trabalho.

3. A organizacao, funcionamento e meios de accéo dos
postos de satide sfo fixados por decreto regulamentar que
igualmente define 0 apoio que lhes deve ser assegurado
pelos servigos sanitérios oficiais.

|

Periodo Normal de Trabalho

2. O posto de satide, quer se trate de posto médico ou
de enfermagem, deve ser instalado no centro de trabalho ou
na sua proximidade e destina-se a:

do Trabalho

ARTIGO

Muranin
(eure

96,"
1
f

1. Com as excepgdes previstas na lei, o periodo normal
de trabalho nfo pode exceder os seguintes limites:

a) 44 horas semanais;
b) 8 horas diarias.
2. O periodo normal de trabalho semanal pode ser alargado até 54 horas, nos casos em que o empregador adopte

os regimes de horario por turnos ou de horario modulado

ou varidvel, em que esteja em execugdo um hordrio de
recuperacéo ou em que o trabalho seja intermitente ou de
simples presenga.

3. O periodo normal de trabalho didrio pode ser alargado:
a) até 9 horas didrias nos casos em que oModtrabalho

seja intermitente ou de simples presenga, em
que o enipregador concentre o periodo normal
de trabalho semanal em cinco dias consecutivos;
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b) até 10 horas didrias nos casos em que o trabalho
seja intermitente ou de simples presenga, em

SECCAO

JI

Trabalho Nocturno

que © empregador adopte os regimes de hordrio

modulado ou varidvel, ou que esteja em

ARTIGO 98,"
(Duragdo)

execucao um hordrio de recuperagao.

4. Os limites maximos dos perfodos normais de trabaIho didrio
colectiva
Ministros
trabalho e
preslado

e semanal podem ser reduzidos por convengao
de trabalho ou por despacho conjunto dos
que tiverem a seu cargo a administragéo do
de tutela, nas actividades em que o trabalho seja
em condig6es particularmente desgastantes,

fatigantes ou perigosas ou que comportem riscos para
a satide dos trabalhadores.

5. A redugaéo dos limites ma4ximos dos perfodos
normais de trabalho nfo determina diminuigéo do saldrio
dos trabalhadores nem qualquer alteragao das condicées
de trabalho que se torne desfavordve! aos trabaihadores.
6. O tempo de trabalho conta-se desde que no seu infcie
e termo © trabalhador se encontre no seu posto de trabalho.
ARTIGO

2. Na medida do possivel e salvo acordo com o érgiio
representativo dos trabalhadores, o intervalo é de uma hora
se no centro de trabalho estiver em funcionamento refeii6rio que fornega refeigdes aos trabalhadores ou de
duas horas em caso contrario.
3. A Inspecg4o Geral do Trabalho pode autorizar a
reducdo do intervalo de descanso e refeigfio até ao minimo
de 30 minutos, quando tal se mostre favordvel aos
interesses dos trabalhadores ou se justifique -pelas condiges particulares de trabalho de certas actividades.
4, O intervalo de descanso e refeigéo pode ser
suprimido em situagées excepcionais, com cardcter
permanente ou tempordrio, mediante consulta prévia ao
érgdo representativo dos trabafhadores e autorizacao
da Inspecgio Geral do Trabalho.
5. Por convengao colectiva de trabalho pode ser estabelecida para o intervalo de descanso e refeicdo uma duracéo
superior 4 duas horas, assim como pode ser estabelecida

a frequéncia e duracdo doutros intervalos de descanso.

perfodo de trabalho didrio e o

infcio do trabalho do dia seguinte hé um intervalo de
repouso de duragdo nunca inferior 4 10 horas.

.

994

1. O trabalho nocturno confere o direito a uma remuneragao adicional correspondente & 25% do saldrio devido
por idéntico trabalho prestado durante a dia.
2. A remuneragao adicional prevista no nimero anterior
nao é devida no caso do trabalho prestado:
a) em actividades que sejam
ou predominantemente
nocturne;
actividade

disposigdo

periodo normal de trabalho didrio deve ser interpor um intervalo para descanso e refeicdo, de
nao inferior & uma hora nem superior @ duas horas,
que os trabalhadores nfo prestem mais de cinco
trabalho normal consecutivo.

G. Entre o termo dum

ARTIGO

(Remuneracdo adicional)

b) em

97.

(Intervalos de descanso)

1. O
rompido
duragao
de modo
horas de

O periodo de trabalho normal do trabalhador nocturno.

no pode exceder oito horas didrias.

exercidas exclusiva
durante o perfody

que, pela sua natureza
legal,

devam

ou por

necessariamente

funcionar 4 disposigéo do ptiblico durante o
mesmo perfodo e que sio definidas em decreto
conjunto dos Ministros que tiverem a seu cargo
a administracdo do trabalho e de tutela das
mesmas actividades.
3. A remuneracdo adicional por trabalho nocturno, nos
casos em que seja devida, pode, por convencao colectiva de
trabalho, ser substitufda por Tedugio

correspondente

do

tempo de trabalho incluido no periodo nocturno, sempre
que desta redugdo nao resultem inconvenientes para a
actividade prosseguida.
ARTIGO

100.°

(Exames médicos aos trabalhadores nocturnos)

1. Os trabalhadores nocturnos das actividades industri-

ais devem, antes de iniciar a prestagéo de trabalho nocturno, ser submetidos a exame médico com a

finalidade de

comprovar a sua aptidao para tal tipo de trabalho.

2. Os exames médicos dos trabalhadores nocturnos sao
tapetidos anualmente ou sempre que determinado pelo
posto médico do centro de trabalho ou pela Inspecciio

Geral do Trabalho.
3. Se no exame médico for considerada necessaria a
transferéncia, tempordria ou definitiva, do trabalhador para

um hordrio de trabalho diurno, aplica-se o disposto no n." 4
do artigo 95°, sempre que for comprovadamente possivel.
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Trabalho

III

ARTIGO

REPUBLICA

1032

(Limites)

Extraordinério

ARTIGO

DA

1. Os limites m4ximos de duracdo do trabalho extraor-

1012

dindrio sao:

(Excepcédes}

a) 2 horas por dia normal de trabatho;

Nao é considerado trabalho extraordinario:

b} 40 horas por més de trabalho;

a) 0 prestado em dia normal de trabalho por trabalha-

c) 200 horas anuais.

dores isentos do hordrio de trabalho;

b) o prestado em recuperagdo de anteriores suspensdes

2. O trabalho extraordindrio prestado nas situagdes a

de actividade ou noutras situagdes contempladas
nos n."s 2 e 3 do artigo 96.° dentro dos limites e
condicées estabelecidas na respectiva regula-

que se refere a alinea a) do n.® 2 do artigo anterior nao fica
sujeito aos limites estabelecidos no nimero anterior e o
prestado na situagdéo a que se refere a alinea d) ao limite

mentagao.

estabelecido na alinea a) do mesmo nimero.

1. O trabalho extraordinario apenas pode ser prestado
quando

necessidades

imperiosas

da produgfio ou dos

servigos O exigirem.
2. Constituem,

nomeadamente,

necessidades

impe-

riosas:
a) a prevengao ou eliminagio das consequéncias de

quaisquer acidentes, calamidades
outras situagdes de forga maior;

b) a montagem,

naturais ou

manutengdéo ou reparagdéo de equipa-

mentos € instalagdes cuja inactividade ow parali-

zagao ocasione prejuizos sérios a empresa ou cause

grave transtorno 4 comunidade;

c) a ocorréncia temporaria e imprevista dum volume
anormal de trabalho;
d) a substituigéo de trabalhadores que se nao aries:
tem no infcio do respectivo perfodo de trabwin...

quando este coincida com o termo do periodo de
trabalho anterior;
e) a movimentagio,

transformagdo ou laboracic de

produtos facilmente deteriordveis;

f) a realizagao de trabalhos preparatérios ou complementares que devem ser executados necessariamente fora do hordrio de funcionamento do centro
de trabalho;

g) Oo prolongamento de trabalho, até ao limite de
30 minutos apés o encerramento, nos estabelecimentos de venda ao piblico e de prestagéo de
servigos pesscais ou de interesse gerai, para
completar transacgdes ou servicos em curso, para
apuramentos, arrumagdes & preparacio do estabe-

lecimento para a actividade do periodo seguinte
de abertura.

3. Nas restantes situagdes previstas no n.® 2 do
artigo anterior, os limites fixados no n.® 1 deste artigo sé
podem ser ultrapassados mediante autorizagdo prévia da
Inspeccéo Geral do Trabalho a requerimento do empre-

gador que justifica a necessidade de os exceder.
4. Os limites m4ximos estabelecidos no n.* 1 deste
artigo podem

ser reduzidos por despacho do Ministro que

tiver a seu cargo a administragéo do trabalho, ouvidos o
Ministro de tutela e as organizagdes sindicais e de empregadores, para as actividades particularmente perigosas ou
que apresentem especiais riscos para a satide,

5. Se, por prestagio de trabalho extraordinario e
por aplicagéo do estabelecido no n.° 5 do artigo 97.%, o
trabalhador deve no dia seguinte retomar o trabalho em
momento posterior ao do inicio do seu perfodo normal
de trabalho, €-lhe devido o saldrio pelo tempo de trabalho
Hite prestado,

6. O requerimento a que se refere o n.2 3 deste artigo
considera-se deferido, se no prazo de 5 dias dteis contados

da apresentagéo do requerimento, o empregador nao for
notificado de qualquer decisio.
ARTIGO 104°
(Condicées e obrigacdo de prestacio)

1. A prestagéo de trabalho extraordindrio deve ser
prévia e expressamente determinada pelo empregador, sob
pena de néo ser exigivel o respectivo pagamento.
2. Salvo nos casos a que se referem as alfneas a), d) €
& do n.* 2 do artigo 102.° o trabalhador deve ser informado
oh

ARTIGO 102.8
(Licitude do recurso ao trabalho extraordinirio)

da necessidade de prestar trabalho extraordindrio com a
maior antecedéncia possivel e nunca depois do inicio do
perfodo de repouso ou de intervalo de descanso e refeigio
anterior ao infcio dessa prestacao.
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3. Salvo nos casos previstos na lei ou manifesta falta de
lundamento para a sua exigéncia, a prestagio de trabalho

4, O registo deve ser apresentado a Inspecgdo Geral
do Trabalho sempre que por esta é exigido.

ser cumprida a obrigagéo a que se refere o nimero anterior.

SECGAO IV
Isenco de Hordrio de Trabalho

extraordindrio € obrigatéria para o trabalhador, no caso de

4, O trabalhador deve ser dispensado quando invoque e
justifique motivo atendivel e que deva prevalecer sobre os
interesses do empregador, designadamente, relacionado
com obrigagdes escolares ou com o seu estado de satide.
5, Salvo nos casos a que se referem as alineas a} e d} do
n° 2 do artigo 102.° ou autorizagéo da Inspecgao Geral do
Trabalho, nfo pode ser exigida a prestagdo de trabalho
extraordindrio aos trabalhadores nocturnos.
ARDTICN
PRAIA

com

um

normal

hora

de trabalho extraordindrio

adicional

de 50%

do valor da

1. Esto isentos de horario de trabalho, néo Ihes sendo
aplicdveis os limites diario e semanal estabelecidos no arti-

go 99,9, os trabalhadores que exergam cargos de administragdo e de direcgdo.
2. Podem, mediante autorizagéo da Inspeccio Geral
do Trabalho, ser isentos de hordrio de trabalho os traba-

Ihadores que exercem

1862
Pu.

(Remuneragda)

1. Cada

ARTIGO 107.
(Fungées susceptiveis de isencéo)

é remunerada

hora

de trabaiho

até ao limite de 30 horas por més.

empregador ou cargos de “fiscalizacdo, bem como os trabathadores que com regularidade exergam fung6es tora do
centro de trabalho fixo, em !ocais varidveis, sem o seu tra-

balho ser directamente dirigido e controlado.

ARTIGO 108°

2. O tempo de trabalho extraordindrio que excede o
limite estabelecido

no nimero

anterior é remunerado

{Autorizacio)

com

um adicional de 75%.

3. Os adicionais estabelecidos nos nimeros anteriores
acrescem a outros adicionais devidos aos trabalhadores,

_designadamente, o estabelecido no n.? 1 do artigo 99."

4. Para efeito de pagamento do trabalho extraordinario:
a) nao sdo consideradas as fracgdes de tempo
inferiores 4 15 minutes;

2. A aulorizagao de isengdo de hordrio de trabalho,
salvo duracdo inferior que se estabelega, é valida por um

ano, podendoser ssucessivamente renovada mediante novo
dS

ee

§. Para efeito de remuneragdo do trabalho extraordindria, o dia ou meio dia de descanso complementar
semanal é€ considerado dia normal de trabalho.
ARTIGO 106.2
(Obrigacées administrativas)

-

1. O empregador € obrigado a possuir um registo de
trabalho extraordindrio onde, em cada dia, sico registados o

inicio, o termo e o fundamento do trabalho extraordinario
prestado por cada trabalhador.

2. A lotalizagéo dos tempos de trabalho extraordinario ¢
feita semanalmente por trabalhador e por este visada,
3. O registo pode ser sujeito a modelo aprovado
por despacho do Ministro de tutela du Trabalho,
que pode impor a inclusdo doutros elementos.

eee ee

peaiao acompann

tempo de 15 4 44 minutos;
c) s4o consideradas como uma hora as fracgGes de
tempo de 45 4 60 minutos.

*

1. Os pedidos de autorizagdo para isengio de hordrio de
trabalho sdo apresentados pelo empregador na Inspecgdo
Geral do Trabalho acompanhados de declaragéo de concordancia do trabalhador, bem como dos documentos necessarios para comprovar as fungdes exercidas.

eee

bh) sio contadas como meia hora as fraccdes de

cargos de estreita confianga do

-

Ha

ne

ARTIGO

n

eee ree aed A oe

109.

(Limites da isengéo)

1, Aos trabalhadores isentos de horario de trabalho é
reconhecido o direito ao dia de descanso semanal, aos dias

feriados e ao dia ou meio dia de descanso complementar
semanal.

2. Os trabalhadores isentos de hordrio de trabalho
mediante aulorizagéo da Inspecgdéo Geral do Trabalho nao
trabalham, em média, mais de ]0 horas por dia e tém
direito a um intervalo de descanso e refeigio de uma hora
durante o tempo de trabalho didrio.
_ ARTIGO 110*
(Remuneracéo da isencio)

1. Os trabaihadores

isentos

mediante a autorizagdo da Inepeento Geral do Trabalho tém
direito a um adicional ao saldrio, a fixar por convengao
colectiva de trabalho, ou, na sua falta, correspondente ao
valor duma hora didria de trabalho extraordindario.
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2. Cessando a isencio de hordrio de trabalho, deixa de
ser devido o adicional referido no numero anterior.
SECCAO V
Regimes Especiais de Horario de Trabalho
ARTIGO 111.2
(Hordrios de trabalho especiais)

Consideram-se

hordrios especiais os estabelecidos nos

artigos seguintes da presente lei:
a) o hordrio de trabalho por turnos;
b) o hordrio de trabalho para recuperagac de suspensoes de actividade;

DA REPUBLICA

2. No caso de turnos rotativos, o intervalo de descanso

e refeigio é de 30 minutos, sendo considerado tempo de
trabalho sempre que, pela natureza do trabalho, o trabathador nado deva ausentar-se do seu posto de trabalho.

3. Quando, pela natureza da actividade, nao seja
possivel cumprir o disposto no n.° 1 deste artigo, poderd
a duracdo de trabalho ser respeitada em termos médios,
por referéncia a um perfodo maximo de trés semanas, sem
que a duracdo absoluta do trabalho possa exceder 56 horas
em qualquer das semanas.
4. O disposio no n* 1 deste artigo, quanto a duragao

d) o hordrio de trabalho varidvel;.

maxima do trabalho didfrio em caso de turnos rotativos,
pode nao ser aplicado nas situagdes previstas no
artigo 19
121.° no caso de i

e) o horério de trabalho em tempo parcial;

trabalho por turnos.

c) 0 horfrio de trabalho modulado;

ARTIGO 114*
(Remuneragio)

f) 0 regime da disponibilidade;
g) © horario com alternancia de tempo de trabatho e
tempo de repouso;
h) outras modalidades especiais de horério estabelecidas por decreto regulamentar ou por
convengac colectiva de trabalho, que fixardo
sempre os respectivos regimes e condicio-

namentos.

ARTIGO

(Hordrio de trabalho por turnos)

trabalhadores

gue através da sobreposigdo

da empresa
do perfodo
do n.° 3 do
equipas de
parcial ou

sucessfio de hordérios assegurem o trabalho na A totalidade
de funcionamento.
2. Os turnos podem ser fixos ou rotativos.

turnos
remuqual é
a este

regime de trabalho.
2. A remuneragiéo estabelecida

112.9"

1. Sempre que o perfodo de funvionamento
ou estabelecimento exceda a duragéo m4xima
de trabalho diario, consentida pela alfnea a)
artigo 96.° devem ser organizadas diferentes

1. A prestagdio de trabalho em regime de
rotativos confere ao trabalhador o direito a uma
neragdo adicional de 20% do salfrio de base a
devida enquanto o trabalhador se encontrar sujeito

no numero

anterior

inclu’ o adicional por trabalho nocturno e compensa o
trabalhador pelas variagdes de horario e de descanso a que
esté sujeito.
3. Se o hordrio de trabalho for em regime de dois tur-

nos, fixos ou rolativos ou de hordrios parcialmente sobrepostos ou desfasados, nao é devida qualquer remuneragao
adicional, salvo se estabelecida por convengdo colectiva de trabalho.
ARTIGO 115.22
{(Mudanca de turnos)

3. SAo turnos rotativos aqueles em que os trabalhadores
estéo sujeitos 4s variagdes de hordrio resuitantes da
prestagao de trabalho em todos os turnos previstos.

A rotacéo ou mudanga de turno s6 pode ser feita apds o
dia de descanso semanal do trabalhador.

4. Quando sejam organizados trés turnos, estes sao
obrigatoriamente rotativos e um deles € inteiramente

(Recuperacéo de interrupcfio do trabalho}

nocturno, sendo diurnes os dois restantes.
5. As equipas de trabalhadores por turnos s4o, na
medida do possivel, constituf{das de acordo com os interes-

ses € preferéncia por aqueles manifestados.

1. A duragaéo do trabalho em cada turno nao pode ser

superior ao limite m4ximo do periodo normal de trabalho,
nao podendo exceder as 8 horas didrias no caso de turnos
rotativos.

ARTIGO

116

1. Quando ocorra paragem da actividade com interrup-

g4o colectiva do trabalho num centro de trabalho ou parte
deste por razées de forga maior que nado sejam resultantes
de greve ou outras situagdes de conflito taboral, nem de
férias ou dias feriados, as horas de trabalho perdidas podem
ser recuperadas nos seis meses seguintes, nas seguintes
condigées:
a) a recuperacdo sé é possivel se o empregador tiver
continuado a garantir o salério aos trabalhadores durante o tempo de interrupedo;
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5) por forca da recuperagdo, a duracdo seman
al e
didria do trabalho normal nao pode exceder
os

limites fixados no n.° 2 e na alinea b) do n.° 3
do artigo 96.°:

€) pagamento do tempo de trabalho prestado
em
recuperagao esté integrado no salério de base,

sendo acrescido duma remuneragéo adicional
de 50%;

d) antes de iniciado 0 hordrio de recuperagao,
Oo empregador envia 4 Inspeccdo Geral do
Trabalho cépia da comunicagdo que afixa no
centro de trabalho, a informar os trabalhadores
das causas e duragdo da interrupcao colectiva

de trabalho, e do inicio, modalidades e duragao

definida

para

a recuperacéo,

bem

como

das

alteragdes que durante esse perfodo sao intro-

duzidas no hordrio de trabatho normal.

2. Aplica-se 0 disposto no ndmero anterior, nfo sendo,

no entanto, devida a remuneracdo adicional
prevista na
alinea c) do ntimero anterior nos casos em que,
por acordo
entre o empregador e o érgdo representativo dos
trabalha-

dores, ocorra a suspensao da actividade em
dia de trabalho

119
€) no més seguinte ao termo do perfodo
de refe- réneia, é liquidado e Pago como
trabalho

extraordindrio o tempo que exceda o limite
médio de trabalho normal correspondente ao
mesmo perfodo;

f) fica exclufdo do disposto na alfnea anterior
o
tempo de trabalho que em cada dia exceda
10 horas e em cada semana 54 horas, o qual é

liquidado e pago como trabalho extraordindrio
“no més em que seja prestado;
8) cessando ou sendo SUspenso O contrato de trabaIho antes de realizada a tedugéo de horério ou
concessio de tempos de descanso compen-

satOrio a que sé refere a alfnea c), aplicar-se-4
de imediato o disposto na alinea €) do presenie
artigo;
ht) a Inspeccéo Geral do Trabalho é informada
previamente das caracteristicas do horério
modulado introduzido.
3. E considerado como
no n.° 3 do artigo 30."

intercalado entre um dia de descanso semanal e
um dia

ARTIGO

teriado,

ARTIGO 117.2
(Modulagao do horario)

1. Por conveng&o colectiva de trabalho ou acord
o do

empregador com o érgao representativo dos trabal
liadores,

pode o hordrio de trabalho ser Organizado em
sistema de
modulagéo, com repartigéo desigual das horas
de trabalho
segundo as semanas.
2. O sistema de modulagdo de hordrio fica sujeit
o As

seguintes regras:

a) © periodo normal de trabalho nio pode exceder
os limites m4ximos fixados no n.* 2 e na
alinea b) do n.2 3 do artigo 96.° e, em termos
médios, néo pode exceder os limites definidos
non. 1 da mesma disposigdo;

b) a duragao média do perfoda normal de trabal
ho
semanal € calculada por referéncia md4xima de
seis meses;

¢) O excesso de tempo de trabalho prestado
em
relacao aos limites definidos no n.® 1 do
artigo 96.° € compensado com redugdo corres-

pondente do hordrio de trabalho noutras semanas dentro do perfodo de referéncia ou com
concessao aos trabalhadores de tempo de
descanso compensatério remunerado;
d) o salario mantém-se est4vel ao longo de todo o
periodo de referéncia estabelecido nos termos
da alinea b) do n.° 2;

horério modulado o previsto

118.2

(Hordric varidvel)

1. Nos centros de trabalho em que a actividade profis
-

sional do trabalhador ndo esteja directa e imedi
atamente

condicionada pela actividade doutros, pode o empre
gador

acordar com aquele, individualmente, o estabeleci
mento do
horario variavel.
2. O horério

de trabalho

seguintes condicGes:

vari4vel

deve

obedecer

as

@) respeitar em termos médios o limite didrio estabelecido na alinea a) do n.° 3 do artigo 96." 2 é
executado dentro do perfodo de funcionamenta
do contrato de trabalho;

b) haver em cada dia pelo menos duas horas nos
perfodos da manha e da tarde em que os trabaIhadores devem estar presentes nos tespectivos

postos de trabalho;
c} Ser 0 restante tempo de trabalho cumprido
livremente pelo trabalhador antes ou depois do
periodo de presenca obrigatéria com a variabilidade que o trabalhador pretenda de modo que
no final de quatro semanas o tempo do trabalho

normal esteja cumprido;
d) ser o trabalho nao o realizado no final do periodo
de referéncia estabelecido na alinea anterior,

considerado tempo de auséncia ao trabalho e
descontado no salério e o trabalho prestado em
€xcesso ser considerado como trabalho extraordindrio, sujeito aos limites estabelecidos nas
alineas b) e c) do n.* 1 do artigo 103.2

—
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3.9 quadro regulador da prestagaéo de trabalho em
hordrio varidvel deve ser enviado 4 Inspecgic Gera! do Trabalhe ute lias semanas antes do inicio da sua aplicagdo.
ARTIGO

119.°

(Trabalho em tempo parcial)

1. A ocupagio de trabalhadores a tempo parcial pode
ser tornada obrigatéria para o empregador nos casos
expressamente previstos na lei, designadamente no que

Tespeila a trabalhadores com responsabilidades familiares,
com capacidade de trabalho reduzida e que frequentem
estabelecimentos de ensino médio ou superior.

2. Sempre que a actividade
do centro de trabalho o
permita, pode o empregador possibilitar a ocupagdo de
trabalhadores a tempo parcial.
3. A realizagao de trabalho em

tempo

parcial pode

ocorrer, designadamente nos casos em gue o aconselhem

razOvs ponderosas relacionadas com a falta de refeitério, a

inexisténcia de estabelecimentos adequados de alimentagdo
nas proximidades do centro de trabalho e a inexisténcia,
inoperacionalidade ou afastamento dos transportes
pubHCONS.

DA

REPUBLICA

2. Salvo disposig6es especiais estabelecidas por
decretos regulamentares ou por convengao colectiva de
trabalho, o regime de disponibilidade fica sujeito as
seguintes regras:
a) o trabalhador 6 designado para o regime de
disponibitidade por escala a fixar com o
minimo de duas semanas de antecedéncia;
b) o trabalhador nfo pode ser escalado para regime

de disponibilidade em dias seguidos;
c) o perfodo de disponibilidade nfo pode ser
superior ao periodo normal do trabatho didrio;
d) o trabalhador em regime de disponibilidade néo
deve permunecer nas instalagGes do centro de
trabalho, é obrigado a manter o empregador
informado do tocal onde se encontra, a fim de

poder ser chamado para infcio imediato da
prestagdo extraordinaria de trabalho;
€) o trabalhador tem direito a uma remuneragao
adicional de 20% do seu saldrio de base, nos
dias em que se encontrem em regime de
disponibilidade;

f) se durante o perfodo de disponibilidade o trabaihador for chamado a prestar o trabalho efective, este é considerado trabalho extraordindrio

4. Nos casos a que se refere o numero anterior, a
prestacio do trabalho em tempo parcial fica sujeita as
see uINiEs regras:

por motivo de forga maior e como tal remunerado.
ARTIGO 121.4
(Hordrlo de trabalho em alternancla)

a) ser decidida pelo empregador apds consulta ao
Grgdo representativo dos trabalhadores e comunicada previamente 4 Inspeccd4o Geral do
Trabalho;

1. Mediante acordo com os trabalhadores, podem os
empregadores adoptar um regime de hordrio de trabalho
constituido por um periodo m4ximo de quatro semanas de
an
May

h) salvo inconveniente técnica ponderoso, os trabaIhadores s4o divididos em duas equipas de
modo que trabalhem respectivamente na parte
da manha e na parte da tarde;
c) a duragéo do trabalho em tempo parcial nao pode
ser inferior a cinco horas didrias;
d) a realizagdo do trabalho em tempo parcial é enten-

dida como transiléria e cessa logo que ultrapassadas as razGes que a justificam.
ARTIGO

120.¢

(Regime de disponibilidade)

1. O regime de disponibilidade s6 pode ser praticado
em centros de trabalho que prestem servicos permanentes &
colectividade, designadamente transportes e comunicagées,
captacaa,
eee te ¢ distribuigiode agua¢ produgao,
transporte e distribuigéo de energia e empresas de laboracao continua em que seja dispensdvel por razdes técnicas,
manter a regularidade e normalidade do funcionamento dos
equipamentos e instalagdes.

igual
ipa

dea
ae

semen
evo,

2. O sistema de trabalho a que se refere o ndmero
anterior respeita 4s seguintes regras:
a) © perfodo de repouso inclui o tempo dispendido
nas viagens de ida e regresso ao centro de
trabalho;
b) os dias de descanso semanal, descanso comple-

mentar semanal e feriados incluidos no periodo
de trabalho efective s4o dias de trabalho normal, sendo o seu gozo transferido para periodo
de repouso subsequente;
c) o periodo de férias anuais € imputado aos periodos de repouso desde que estes nao tenham
durag4o inferior 4 15 dias consecutivos;
d) a duragao do trabalho norma! pode atingir o limite

de 12 horas didrias, que inclui dois perfodos de
descanso, de 30 minutos cada um, considerados
tempo de trabalho, sempre que o hordrio seja .

cumprido em regime de turnos é€ ocorra a
circunstancia referida na parte final do n.* 2 do
artigo 113.°;
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é) se, em consequéncia deste regime de trabalho, for

ARTIGO 124.2
{Alteragées)

excedida a duracdo anual de trabalho, calculada

;

a 44 horas semanais e depois de deduzidos o
perfodo normal de férias e os feriados obrigat6rios, o tempo excedente é considerado
trabalho extraordinario e como tal remunerado.

As alteragdes do hordrio de trabalho séo obrigatérias
para os trabalhadores a que se destinam, se estabelecidas

em conformidade com o que se encontra definido nos
artigos anteriores.

CAPITULO VII

SECCAO VI
Hordrio de Trabalho

ARTIGO

Suspensdo da Prestacao do Trabalho

122.2

SECCAO

(Conceito de hordrio de trabalho)

|

Encerramento e Descanso Semanal

1. O hordério de trabalho determina as horas de inicio e
termo do periodo normal

ARTIGO 125."
(Encerramento semanal)

de trabalho diario, os intervalos

didrios de descanso e refeigdo e o dia de descanso semanal.
2. Nos termos do artigo 39.°, compete ao empregador
eStabelecer o hordério de trabalho,

disposigées legais e convencionais.

de acordo com

as

3. No estabelecimento do hordrio do trabalho, o empregador deve respeitar o regime legal sobre o periodo de
funcionamento das empresas e servigos, e organizd-lo de
modo a que o perfodo de funcionamento seja inteiramente
assegurado em regime de trabalho normal a prestar
conforme

as

modalidades

estabelecidas

nesta

lei,

adequadas para 0 efeito.
4. O érgao representativo dos trabalhadores é sempre
ouvido previamente ao estabelecimento do hordrio de
trabalho e das suas alteracGes.
ARTIGO

123.°

(Mapa do horario de trabalho)

1. O hordrio de trabalho é escrito em mapa préprio que
além dos elementos referidos no n.® | do artigo anterior,
indica também o infcio e termo do perfodo de funcionamento do centro de trabalho.
2. Um exemplar do mapa de hordrio de trabalho deve
ser afixado no centro de trabalho, em local bem visivel e

acessivel aos trabalhadores por eles abrangidos, com
antecedéncia minima de 15 dias relativamente a sua
entrada em execucao.
7
3. Outro exemplar é com a mesma antecedéncia,
remetido pelo empregador 4 Inspecc4o Geral do Trabalho.
4. Se o hordrio de trabatho for por turnos ou com
equipas de trabalhadores que pratiquem horarios diferenciados, o mapa deve discriminar os diversos horérios
existentes e o empregador deve possuir, actualizado, o

registo dos trabalhadores inclufdos em cada turno ou
equipa.

1. Os estabelecimentos industriais, comerciais e de .
prestacio de servigos devem suspender a laborag&o ou ©
encerrar um dia completo por semana, que é o domingo,

salvo no caso de laboragdo continua ou se as actividades a
que se dedicam nao poderem ser suspensas nesse dia, por
razoes de interesse publico ou motivos técnicos.
2. A autorizagéo para laboragio continua € concedida
por despachos conjuntos dos Ministros que tutelam o Trabalho € a respectiva actividade, precedido de consulta aos
sindicatos e associacgdes de empregadores interessadas.
3. A determinagao das actividades, empresas ou estabelecimentos que, além dos autorizados a laborar continuamente, s40 dispensados de suspender a laboragdo ou

encerrar um dia completo por semana, é feita por despacho
conjunto.
dos membros do Governo a que se refere o
niimero anterior, com precedéncia das consultas mencionadas.

4. A determinagdo do dia do encerramento ou de suspens4o da laboragao, nos casos em que nado seja domingo,
compete aos Governadores Provinciais, depois de ouvidas
as Administrag6es Municipais, os sindicatos e as organizagGes de representagdo econédmica e de empregadores da
provincia.

5. A dispensa da suspenséo de laboragdo a que se refere
on.® 3 deste artigo pode ainda, a requerimento do empregador, ser concedida com cardcter tempordrio néo superior
4 seis meses, a estabelecimentos industriais, nas seguintes

situagées:
a) por motivos relacionados

com o cardcter sazonal

‘
enunlyida
FU
ee

tet

b) por acréscimo acentuado, mas transitério de
trabalho para cuja satisfagao se nao justifique
© recurso a outras formas de organizagéo do
trabalho.
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2. O tempo de descanso complementar semanal deve

ARTIGO 126°
(Direite ao descanso semanal)

1. O trabalhador

tem direito a um

dia completo

de descanso por semana que, em regra, é 0 domingo.

2. O dia de descanso semanal sé pode ser noutro dia da
semana quando o trabalhador preste servigo a empregadores que, nos termos do artigo anterior, estejam dispensados

de encerrar ou suspender

DA REPUBLICA

a laboragdo

um

dia

completo por semana ou que estejam obrigados a encerrar
ou a suspender a laboragdo em dia que nao seja domingo.
3. Fora dos casos a que se refere o nimero anterior,
pode também deixar de coincidir com o domingo o dia de
descanso semanal dos trabalhadores:

a) necessdrios ao asseguramento da continuidade de
servicos que n&o possam ser interrompidos;
b) dos servigos de higiene, saiubridade e limpeza ou
encasregados doutras tarefas preparatdrias ou
complementares que devam necessariamente
ser reatizados no dia de descanso dos restantes

trabalhadores ou quando os equipamentos e
instalagGes se encontram inactivos,;
c) dos servigos de guarda, vigilancia e portaria.
4. Sempre que o trabalho seja prestado no regime de
turnos, estes devem ser organizados de modo que os
trabalhadores de cada equipa tenham um dia de descanso
em cada semana e que 0 mesmo coincida com o domingo
com uma periodicidade nfo superior a oito semanas,
5. Quando, por razées técnicas nao seja possivel
assegurar 0 disposto no ndmero anterior, aos trabalhadores
deve ser garantido em cada perfodo de oito semanas um
ndmero de dias completo de descanso equivalente ao que
resulta da aplicagio da mesma disposigdo.
ARTIGO 1278
(Duracdo do descanso semanal)

t. O descanso semanal nao pode ter duragao inferior
a 24 horas consecutivas, em regra iniciadas as zero horas
do dia destinado ao mesmo descanso.

2. No caso de trabalho por turnos, as 24 horas de
descanso semanal contam-se desde o termo do turno que se

conclui antes das 24 horas do dia anterior ao do descanso.
ARTIGO 128.1
(Descanso complementar semanal)

1. O meio dia de descanso que resulta da distribuigao
do hordério semanal por cinco dias ¢ meio de trabalho ou o
dia de. descanso que resulta da aplicagao do disposto na
alinea a) do n.° 3 do artigo 96.° é considerado descanso
complementar semanal.

anteceder ou seguir sempre que possivel, o dia de descanso
semanal.

3. No caso de trabalho por turnos, o gozo de descanso
complementar semanal regula-se pelo disposto nos n.* 4
e 5 do artigo 126.°
ARTIGO 129.*
(Condigtes de prestagdo de trabalho)

O trabalho em dia de descanso semanal e no dia ou

meio dia de descanso complementar semanal s6 pode ser
prestado nas situagdes a que se refere o artigo 102.°, sendo-

-Ihe aplicdvel o disposto nos artigos 104.° e 106."

ARTIGO

(Remuneracio

oO

13na
rn,

do trabalho)

1. O trabalho prestado no dia de descanso semanal

é remunerado pelo valor correspondente ao tempo de
trabalho, com o minimo

de trés horas, acrescido dum

adicional de 100% do mesmo valor.
2. No trabalho prestado no dia ou meio dia de descanso
complementar semana] aplica-se o disposto no n.* 5 do
artigo 105.®
ARTIGO 131°
(Descanso semanal)

O trabalho prestado no dia de descanso semanal confere
ao trabathador o direito a gozar, obrigatoriamente, na

semana seguinte, meio dia ou um dia completo de descanso

compensatério, conforme a duragio do trabalho tenha sido
inferior a quatro horas, ou igual ou superior a este limite.
SECCAO

I!

Feriados

ARTIGO

132"

(Suspensio do trabalho nos feriados)

1. O empregador deve suspender o trabalho nos dias
que a lei consagra como feriados nacionais.
2. O disposto no niimero anterior sé nao se aplica em
_telagdo as actividades ou estabelecimentos em regime
de laboragéo continua ou que, nos termos do n.° 3 do
artigo 125.°, estejam dispensados de suspender a laboragdo
ou encerrar um dia completo por semana.
ARTIGO

1332

{Condicgées de prestacao de trabalho)

1. Excepto nos casos a que se refere 0 n.” 2 do artigo
anterior 2 a n.® 3 do artigo 126.°, nao pode ser exigida dos

trabalhadores a prestagdo de trapainy ius Gras ferladas,
salvo ¢m situagdes em ‘que
extraordindrio.

seja licito o recurso a trabalho
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2. A prestagao de trabalho em dia feriado, nas situagdes
referidas na parte fina! do nGmero anterior, fica sujeita a
participagao a Inspecgdo Geral do Trabalho antes da

ou doutra natureza, mesmo a pedido ou com @ acordo do
trabalhador, sendo nulos os acordos ou actos unilaterais do
trabalhador em sentido contrario.

prestagio ou no dia Util seguinte se se tratar de casos de
forga maior ou doutras ocorréncias imprevistas.

3. O trabaihador néo pode, durante as férias, exercer

quaisquer actividades profissionais remuneradas, salvo se
ja. as exercia em acumulagao.

3. A prestagao de trabalho referida no nimero anterior
fica sujeita ao disposto nos artigos 104.° e 106.*

ARTIGO 137.
(Duracdo}

ARTIGO 1348
(Remuneracao}

1. O perfodo de férias é de 22 dias uiteis em cada ano,

1. Os dias feriados sAo considerados dias normais de
trabalho para efeito do direito ao saldrio e o trabalhador
tem direito ao respectivo pagamento sem que o empregador

néo contam

“4

mento do horaric normal de trabalho.

que a prestagdo de trabalho seja em

Ge

Aw

Fietan

FAB

TPIS

admiss&o
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ARTIGO

-

1. O trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um

aun

gaily

cube
ea mente
SULSEYUUe

We

oe

av

ole

Ua

a dois dias

contrato de trabalho ter estado suspenso no ano a que se
Teporta o direito, por facto respeitante ao trabalhador.

4. Na determinagio dos meses completos de trabalho
contam-se os dias de efectiva prestagdo de servico e ainda
os dias de falta justificada com direito 4 remuneragao ¢ os
dias de licenga gozada nos termos das disposicGes sobre

protecgao na maternidade.
ARTIGO [382
(Reducéo das férlas)

‘

O periodo de férias a que se refere o n.* 1 do artigo
anterior, ou determinado nos termos dos n.* 2 e 3 do
mesmo

artigo, é objecto de redug#o em consequéncia de

faltas ao trabalho nas condigdes definidas no artigo 161.°

2. O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no

ano civil anterior ¢ vence no dia 1 de Janeiro de cada ano,
salvo no que respeita as férias reportadas ao ano de admiss40.a0 trabalho, em que o direito se vence no dia 1 de

Julho.

ARTIGO

nu

com 0 idéntico limite minimo, é aplicada no caso do

135.2

perfodo de férias remuneradas.

we

ao trabalho s4o correspandentes

SECGAO HI
Férias

(Direito a férias)

idds

3. Idéntica forma de determinagdo do perfodo de férias,

a) com o saldrio correspondente a um dia de trabalho -

b) tratando-se de trabalho prestado ou nas condigées referidas no n.° 2 do artigo anterior, de
remuneragao correspondente ao trabalho
prestado em dia de descansc semanal.

wanatdanas

admiss4o, com o limite minimo de seis dias titeis.

anterior acresce a seguinte remuneragio:

do-se do trabalho prestado em actividades ou
centros de trabalho abrangidos pelo n.° 2 do
artigo 132.° ou pelo n.°3 do artigo 126.°;

de

Uteis por cada més completo de trabalho no ano de

dia

feriado, ao pagamento devido nos termos do nimero

ou ao periodo de trabalho, se inferior, tratan-

tal os dias de descanso semanal,

descanso complementar e feriados.

© possa compensar com trabalho extraordindrio ou alarga-

2. Sempre

como

136.2

{Finalidade e garantias do direito a férias)

1. O direito a férias destina-se a possibilitar ao trabalhador condigdes de recuperagao fisica e psiquica de desgaste
provocada pela préstagdo do trabalho e a permitir-lhe condigdes de‘inteira disponibilidade pessoal, de integragio na
vida familiar e de participagéo social € cultural.
2. O direito a férias é irrenunci4vel ¢ o seu gozo efectivo néo pode ser substitufdo, fora dos casos expressamente
previstos nesta iei, por qualquer compensagdo econdédmica

ARTIGO

1399

(Férias no contrato por tempo determinado)

1, Os trabalhadores admitidos por tempo determinado,
cuja duragdo
ultrapasse

inicial ou a renovagao

um ano, tém direito A um

do contrato nao
perfodo de férias

correspondente & dois dias titeis por cada més completo de
trabalho.
2. As férias a que se refere o numero anterior podem
ser substitufdas pela remuneragéo correspondente, a pagar
no termo do contrato.

3. Para determinagdéo do més completo de servigo
aplica-se o disposto no n.* 4 do artigo 137.2

124
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ARTIGO 1403
(Plano de férias)

onde constem todos os trabalhadores, com a indicag4o das

datas de inicio e de termo do respectivo perfodo de férias.
2. A marcagao do perfodo de férias deve ser feita, na

As férias deve ser gozadas no decurso do ano civil em

que se vencem, sem prejuizo de poderem ser marcadas para

serem gozadas no primeiro trimestre do ano seguinte, no

todo ou em parte, se o trabalhador o solicitar e néo resultarem inconvenientes em cumulacéo ou nfo com as férias

vencidas nesse ano.

ARTIGO

medida do possfvel, por acordo entre o trabalhador e o
ou no caso de no

decidida pelo empregador.

ser possivel o acordo,

3. Na organizacao do plano de férias, o empregador
deve ter em conta as necessidades do funcionamento do
centro de trabalho e atender aos critérios seguintes:
a) excluir da marcagao de férias o perfodo de maior
actividade produtiva;

b) ratear os perfodos mais pretendidos, sempre que
possivel, beneficiando alternadamente os traba-

Ihadores, em fungao dos periodos gozados nos
dois anos anteriores;

c) ser as férias marcadas em turnos sucessivos, ou
com paragem total ou parcial da actividade do
centro de trabalho;
d) dar preferéncia aos trabalhadores com responsabilidades familiares na escolha dos turnes coincidentes com as férias escolares dos filhos
menores, quando as férias sio marcadas em
turnos:
é) conceder o gozo de férias sempre que possivel

nos mesmos perfodos aos trabalhadores que
pertengam ao mesmo agregado familiar.

4. Se as férias forem marcadas com paragem total ou
parcial da actividade do centro de trabalho, a duragdo da
paragem nao pode ser inferior 4 10 dias Uiteis consecutivos
e o restante periodo de férias a que os trabalhadores tenham
direito € por estes gozado noutra altura, a nao ser que
optem por receber a remuneragdo correspondente a esse
perfodo.

5. Do gozo de férias simultaneas durante o perfodo de
paragem da actividade, podem ser exceptuados os trabalha-

dores afectos a trabalhos de conservagéo,
semelhantes.

reparacdo e

6. Nao havendo paragem de actividade, as férias podem
Ser marcadas para serem gozadas em dois per(odos separa-

dos, se isso for do interesse do trabalhador.

7, O plano de férias é elaborado e afixado. nos centros
de trabalho até ao dia 31 de Janeiro de cada ano e perma-

nece afixado enquanto houver trabaihadores a gozar férias

dentro do mesmo ano.

REPUBLICA

ARTIGO td].*
(Gozo de férias}

1. Em cada centro de trabalho deve ser organizado,
apds consulla ao érgéo representative dos trabalhadores,
sobre a aplicagio dos critérios a atender, um plano de férias .

empregador

DA

142.°

(Cumulacéo de férias)

1, Os trabalhadores com familiares residentes no estrangeiro podem acumular férias de dois ou trés anos para as
gozar fora do Pais, desde que nos primeiros anos gozem
um minimo de 10 dias Gteis completos do perfodo vencido
nesses mesmos anos.
2. O disposto no nimero anterior pode ser aplicado, por
acordo, a outros trabalhadores que nfo preencham a condi-

Gdo ali prevista e que pretendam gozar as férias fora do
Pais ou em diferente regiao do territério nacional.
ARTIGO (43.4
(Adlamento ou suspensdo do gozo de Férias)

1. Sempre que por imperiosa necessidade de funcionamento da empresa ou centro de trabalho se impuser o adiamento das férias marcadas ou a suspensio do gozo das
mesmas, 0 trabalhador deve ser indemnizado das despesas
realizadas e preju(zos materiais sofridos com o adiamento

ou Suspensao.

2. A suspensio do gozo das férias néo pode prejudicar o

gozo seguido de 10 dias titeis completos.

3. O perfodo de gozo das férias deve ser alterado
sempre que o trabalhador na data marcada para o inicio
estiver temporariamente impedido por facto que lhe seja
imputavel, designadamente doenga ou cumprimento de
obrigagées legais.

4. Se o trabalhador adoecer durante o gozo das férias, é

© gozo suspenso desde que o empregador seja de imediato
informado da situagdo de doenga com apresentagio do

documento comprovalivo, passado ou confirmado pelos
servigos Oficiais de satide.
5. No caso referido no nimero anterior, cabe ao empre-

gador marcar o perfodo em que o trabalhador deve concluir
0 gozo das suas férias.
ARTIGO

1442

(Gozo de férias havendo suspensdo do contrato)

Se o contrato de trabalho ficar suspenso antes do gozo
das férias vencidas no ano da suspensfio, por motivo nao

imputdvel ao tiabalhador e por esse motivo as ndo puder
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gozar até ao termo do primeiro trimestre do ano seguinte,
as férias vencidas e nfo gozadas séo substitufdas pelo

SECCAO

pagamento da remuneragao correspondente.
ARTIGO 145°
(Regime de férlas por cessagdéo do contrato)

1. Sempre que o contrato de trabalho cesse, por qualquer motivo, o trabalhador tem direito a receber a remuneragdo das férias vencidas no ano da cessagao, salvo se jé

gozadas.

,

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior tem
direito a receber a remuneragdo correspondente a um
periodo de férias calculado a dois dias tteis de férias por
cada més completo de servigo decorrido desde 1 de Janeiro
até 4 data da cessaqao.
3. A cessaciio do contrato de trabalho antes de vencido

o primeiro perfodo de férias nao se aplica o disposto nos
nimeros

anteriores, mas o trabalhador tem direito 4 remu-

neracéo correspondente a um periodo calculado na base de
dois dias titeis de férias por cada més completo de trabalho
prestado desde A data da admissdo até a data da cessagao

ARTIGO

1. A remuneragaéo do trabalhador durante o periodo de
férias é igual ao salario e adicionais que receberia durante ©
mesmo perfodo se continuasse a prestar o trabalho nor"
nas condigdes em que o vinha prestando.

2. A remuneragao de férias acresce-se a gralificagao

de férias a que se refere a alinea a} do n.* 1 do artigo 165.”

3. A redugdo do perfodo de férias efectuada nos termos
do artigo 138.9, bem como a substituigio do gozo das
férias pela remuneracg4o correspondente, nao ocasiona a
redugdo da gratificagdo de férias.
4. A remuneracio e a gratificagéo das férias so pagas
antes do inicio do respectivo gozo.
ARTIGO 147.2
(Violag&o do direlto A férias)

|. Sempre que o empregador impega o gozo das férias
nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, o trabalha-

dor recebe como indemnizagao o dobro da remuneragaéo
corespondente ao perfodo de férias nao gozadas e deve
gozar o periodo de férias em falta até ao termo do primeiro

ir'mestre do ano seguinte,

_ Seo trabalhador violar a obrigagdo que lhe impse o
n.! 3 do artigo 136.°, pratica uma infracgdo disciplinar,
sujeita ao regime dos artigos 48.° e seguintes e 0 empregador fica com o direito de reaver a gratificagdéo de férias
que tenha pago.

148°

(Licenga sem remuneracao}

1. A pedido escrito do trabalhador, o empregador pode
autorizar-lhe licengas sem remuneragao cuja duragdo deve
constar expressamente da decisdo.
2. O periodo de licenga conta para efeitos de antiguidade e o trabalhador tem direito a retomar o posto de
trabalho sempre que se apresente no termo da licenga.

3. Para efeito do direito a férias, a licenga sem remuneracio considera-se tempo efectivo de trabalho, se for de
duragao inferior ou igual a 30 dias de calendario,

4, Se a licenga for de duragdo superior-a 30 dias,
aplica-se o disposto no n.° 3 do artigo 137.° sobre a determinacdéo do periodo de férias no caso do contrato de
trabalho ter ficado suspenso.
ARTIGO 149?
(Licenga para formacdo)

do contrato.
ARTIGO 146°
(Remuneracdo e gratificagdo de férias)

IV

Licenga sem Remuneragao

1. Mediante comunicagao escrita ao empregador, com
antecedéncia minima de 30 dias, o trabalhador tem direito a

licenga sem remuneracio de duragdo igual ou superior A
60) dias para a frequéncia no Pafs ou no estrangeiro de
cursos de formacdo técnica ou cultural ministrados sob
responsabilidade duma instituigéo de ensino ou de
formagado profissional ou de cursos intensivos de especializagéo ou semeihantes.

2. O empregador pode recusar a licenga sempre que:
a) ao trabalhador tenha sido proporcionada formacgao
profissional adequada ou licenga para o mesmo
fim, no decurso dos ultimos 24 meses;

6) o trabalhador tenha menos de trés anos de antiguidade na empresa;

c) 0 trabalhador tenha sido objecto da aplicagdo de
medida disciplinar nao inferior & da alinea c) do
n.*? 1 do artigo 49.°, graduada em mais de
30 dias, por infracgdo praticada nos ultimos trés
anos;
d) 0 trabalhador nao respeite o prazo de comunicag4o ao empregador;
e) o trabalhador desempenhe cargo de direcgao,
cha
chefia,

Aker
enquadr. amento

ou

funedes
Agee

qualificadas
Set
ee

n4o seja possfvel o preenchimento adequado do
posto de trabalho durante o perfodo de licenga,

quer por trabalhadores da empresa, quer por

recurso 4 contratagéo a termo;
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f) o trabalhador nao possa ser substituido de forma
adequada em empresas ou centros de trabalho
com menos de 20 trabalhadores.

3. A licenga prevista neste artigo aplica-se o disposto
no n.° 3 do artigo 137.9
4, O disposto no n.* 1 deste artigo nfo prejudica a
aplicagaéo da legislagdo especial sobre trabalhadores-estudantes em tempo parcial, nem os acordos livremente
estabelecidos entre trabalhador e empregador, nos termos

do n.° 3 do artigo 47.°

Faltas ao Trabalho

150.8

2. Sempre que a auséncia seja de durac&o inferior ao
periodo normal de trabalho didrio a que o trabalhador esta
sujeito, os tempos de auséncia s4o adicionados para
determinagdo dos dias de falta.

3. Se o hordrio for de duracgfio desigual nos diversos
dias da semana, considera-se dia de falta o que corresponde
a duragao média do perfodo normal de trabalho diario,
4. Sempre que as faltas tenham como consequéncia a
perda da remuneragao, o empregador pode fazer o desconto
do tempo de falta no saldério do més em que esta tem lugar
mesmo que inferior a um dia de falta.
2
ARTIGO
i312
(Comunicagéo e justificagaa)

1. O trabalhador deve comunicar ao empregador, com a
antecedéncia mfnima de uma semana, a necessidade de se
motivo

e a duragéo

prevista para a auséncia exibindo nessa altura a notificagdo, requisigio ou convocatéria que eventualmente lhe
tenha sido dirigida.
2. Se o conhecimento da necessidade de se ausentar do
servigo ocorrer dentro da semana anterior ao seu infcio, a
comunicagdo a que se refere o niimero anterior deve ser
imediata com

pelo empregador,

bem

como

aquelas em

telagdo as quais o trabathador néo cumpra as obrigagdes
estabelecidas nos niimeros anteriores deste artigo.
6. Constitui infracgdo disciplinar grave a prestacdo pelo
trabalhador de falsas declaragées relativas & justificagdo
das faltas.
ARTIGO 152."
{Faltas justificadas)

de calendario;

1. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

0 caso.

autorizadas

a) o casamento do trabalhador desde que a auséncia
tenha duragdo n4o superior 4 10 dias seguidos

(Tipo de faltas)

ausentar do servigo e respectivo

5, Sao faltas injustificadas as auséncias devidas a
motivos ndo previstos no artigo seguinte desde que nao

1. Sio motivos justificativos das faltas ao trabalho:

SECCAO V

ARTIGO

DA REPUBLICA

a exibi¢d4o do documento

referido se for

3. Se a auséncia for imprevista, a comunicagéo ao
empregador deve ser feita logo que possivel, mas sempre
antes de retomar o trabalho,

4. O trabalhador é obrigado a fornecer a prova dos

motivos invocados para justificagéo da falta se essa prova
_estiver estabelecida no regulamento interno ou for exigida
pelo empregador.

5) um dia por ocasido do nascimenta de filho;
c) 0 falecimento de familiares directos, dentro dos
’ limites definidos no artigo seguinte;
d) o cumprimento de obrigagGes legais ou militares
que devam ser satisfeitas dentro do periodo
normal de trabalho, nas condigées e limites
referidos no artigo 154.°;

e) a prestagfo de provas a que estejam obrigados os
. trabalhadores-estudantes, nos termos da legislagao propria, dentro dos limites definidos no
artigo 155.*;
f) a participagdo em cursos de formacio, aperfeigoamento, qualificagdo ou reconversao profissional
que tenham sido determinados pelo empregador;
&) 4 impossibilidade de prestar trabalho, devido a
facto que seja imputdvel ao trabalhador, nomeadamente, acidente, doenca ou necessidade de

prestagéo de assisténcia inadidével a membros
do seu agregado familiar, em caso de doenca ou
acidente,

dentro dos

artigo 156.

Jimites

fixados

no

h) a participagdéo em actividades culturais ou desportivas ou em representagao do pais ou da
empresa ou em provas oficiais nos termos do
artigo 157.%;
i) a pratica de actos necessdrios e inadidveis, no

exercicio de fungdes de dirigente em sindicatos

é na qualidade de delegado sindical ou de membro do G6rgéo representative das trabalhadores,
dentro dos

limites
estahelecidns
limit
beleciaos

no artion
no
artigo 158
138." 2

J) a autorizagéo do empregador, face a invocacio,

pelo trabaihador de motivos nado constantes das _
alineas anteriores, mas que aquele entenda |
dever considerar atendiveis.
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2. Sio temuneradas dentro dos limites estabelecidos no’

niimero anterior e nos artigos seguintes as faltas justificadas pelos motivos constantes das alfneas a) e
don? 1
deste artigo.
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ARTIGO

155.8

(Faltas para provas escolares)

1, A auséncia para a prestagio de provas pelos estudantes tem os seguintes limites:

3. As faltas autorizadas nos termos da alinea /) do n/ 1

deste artigo sdo remuneradas ou nao, conforme seja estabelecido pelo empregador no acto de autorizacdc entendendo-

se que Sio remuneradas se nada for determinado.
4. As faltas justificadas por motivos previstos nas
alfneas c), f), 1) e 2) do n.* 1 deste artigo quando se prolonguem por mais de 30 dias de calendario, dio lugar
a suspensdo do contrato de trabalho com aplicagdo do
respectivo regime.
5. As faltas jusfificadas contam
de antiguidade do trabalhador.

sempre

para efeitos

ARTIGO 153.2

(Faltas por faleclmento)

1. As faltas por motivo de falecimento de familiares
directos tém os seguintes limites:
a) oito dias dteis, tratando-se do falecimento do
cénjuge ou de pessoa que, comprovadamente,
viva com o trabalhador em unido de facto ou do
falecimento de pais e filhos;

b) quatro dias Uteis, tratando-se do falecimento de
avés, sogros, irmaos, netos, genros e noras;
c) dois dias tteis tratando-se de tios ou de qualquer
pessoa que, comprovadamente, viva em comunhfio de mesa e habitagéo com o trabalhador.
2. Se o funeral tiver lugar em localidade distante do
centro do trabalho, o trabalhador tem ainda direito a dispor
do tempo indispensdvel para a deslocagdo sem remuneragao.
ARTIGO

154°

{Faltas por cumprimento de obrigacées)

1. No caso de faltas para cumprimento de obrigagdes
legais ou militares o empregador é obrigado a pagar o
saldrio correspondente As faltas, até ao limite de dois dias

por més, mas nao por mais de 15 dias por ano.

2. As autoridades judiciais, militares, policiais ou outras

com idénticos poderes legais para determinar a comparéncia do trabalhador ou perante as quais o trabalhador
deva praticar os actos que, por constituirem obrigacao

legal, justificam a falta, séo obrigadas a fornecer a este,
meios de prova idéneos e circunstanciados contendo,
nomeadamente, o local, data e perfodo de comparéncia
para serem apresentados ao empregador.

a) um dia tratando-se de provas escolares ou de ava-

liagéo de conhecimentos realizadas no decurso
do ano lectivo (frequéncia) que é repartido em
dois periodos de meio dia cada um, sendo um

na tarde do dia imediatamente anterior se a
prova for realizada na parte da manha;
b) dois dias por cada disciplina e para cada uma das
provas finais escrita e oral, sendo um dos dias o
da prestacio da prova

€ © outro © imediata-

mente anterior.

2. No caso da alinea 6) se as provas forem em dias consecutivos, os dias anteriores totalizam-se e sio em relagao a
primeira das provas tantos quantos os exames seguidos,
néles se incluindo os dias de descanso semanal, descanso
complementar e feriados que ocorram nesse periodo.
ARTIGO

156°

(Faltas por acidente, doenga ou assisténcla)

1. A impossibilidade de prestar trabalho pelos funda-

mentos a que se refere a primeira parte da alfnea f) do n.® 1
do artigo 152.° é paga dentro dos limites e nas condigdes
estabelecidas na legislagéo especial sobre protecgéo na
doenga e€ no acidente, salvo se o trabalhader tiver direito a
subsidio da Seguranca Social ou de instituigaéo seguradora.
2. A falta ao trabalho justificada pela necessidade de
prestar assist€ncia inadiavei aos membros do agregado
familiar, a sua duragdo tem os seguintes limites:
a) trés dias Uleis por més, tratando-se de doenga ou

acidente do c6njuge, pais, avés, filhos maiores
de 10 anos e afins dos mesmos graus na linha
recta, alé ao limite maximo de 12 dias Uteis por
ano;

b) 24 dias dteis por ano, tratando-se de doenga ou
acidente de filho, adoptado ou enteado menor
de 10 anos.

3. Os limites estabelecidos no nimero anterior podem
ser alargados, a pedido do trabalhador, nfo sendo remu-

neradas as faltas resultantes do alargamento.

4, As faltas a que se referem os n.°s 2 e 3 deste artigo

ndo podem ser praticadas simultaneamente pelos dois
cénjuges e sé podem ser praticadas por um deles no caso
dos dois serem trabalhadores por conta de outrem.
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ARTIGO

157.7

(Faltas para actividades culturais ou desportivas)

As faltas para participacio em actividades culturais ou
desportivas, bem como nos respectivos actos preparatérios,
nOS CasOs em que essa participagdo deva verificar-se dentro
do perfodo normal de trabalho, ficam sujeitas As seguintes
regras:
a) cumprimento obrigatério do disposto no n.* 2 do

DA REPUBLICA

trabalhador nos actos do funeral esteja em conformidade
com as tradigdes do seu povo, sendo aplicdvel o n° 2 do
mesmo artigo e ficando o pagamento da remuneragdo
sujeito ao disposto no n.° 3 do artigo 152,”

ARTIGO 160

(Efeitos das faltas injustificadas)

As faltas injustificadas tém os seguintes efeitos:

artigo 154,°.

a) perda de remuneracio;

5) remuneragio das faltas pelo empregador até ao
limite de 12 dias titeis em cada ano civil.

b) descontos na antiguidade do trabalhador;

c) infracgdo disciplinar sempre que atinjam trés dias
em cada més ou 12 em cada ano ou sempre que,

ARTIGO 158.8
(Faltas por actividade sindical ou representagdo

independentemente do seu nimero, sejam causa

dos trabalhadores)

de prejuizos ou riscos graves conhecidos pelo

1. As faltas justificadas pela prdtica dos actos neces-

trabalhador.

sdrios e inadiaveis a que se refere a alinea i) do n.* 1 do
artigo 152.% sio remuneradas dentro dos seguintes limites:

ARTIGO

161.

(Efeitos das faltas na duragdo das férias)

a) quatro dias titeis por més
fungSes

por exercicio de

de membro da direcgdo
executive do sindicato;

ou

6rgao

b) quatro ou cinco horas por més para cada delegado

sindical ou para cada membro do érgdo representativo dos trabalhadores, conforme no centro

de trabalho existam até 200 ou mais trabalhaGores

filiados no respectivo sindicato

no

Constituem

férias:

efeitos das faltas na duracio do perfodo de

a) desconto na duragdo das férias, na proporcgio de
um dia de férias por cada dia de falta, nfo

podendo a duragdo das férias ser reduzida a
menos de 12 dias uteis, ou a menos de seis dias
nas Situagdes referidas nos n.™ 2 ¢ 3 do

primeiro caso ou existam até 200 ou mais
trabalhadores no segundo.

artigo 137.° quando se trate de faltas injusti-

2. Em substituigéo do disposto nos n.“ 1 4 4 do
artigo 151°, as faltas a que se refere a alinea a) do nimero
anterior s&o justificadas mediante comunicacio escrita da

b) desconto na duragio das férias das faltas justificadas que ndo conferem direito 4 remuneragio
fla proporgéo de um dia de férias por cada trés
dias de falta, ndo podendo a redugdo do perfodo
de férias exceder os limites fixados na parte

direcgdéo do sindicato ao empregador, feita com

um dia de

antecedéncia minima ou, se tal for impossivel, nos dois

dias seguintes ao infcio da auséncia, indicando as datas e

periodos de que o seu dirigente necessita para o exercicio
das suas fungdes, sem mengao dos actos a praticar.

3. Os delegados sindicais e os membros do érgdo
representativo dos trabalhadores, sempre que pretendam
exercer 0 direito referido na alinea 6) do n.° 1 deste artigo,
mesmo

devem

no interior das instalacdes do centro de trabalho,

informar do facto ao empregador com a antece-

déncia minima de um dia.

.

4. As faltas que excedam os limites fixados na alinea a)
do n.* 1 deste artigo sao justificadas desde que comuni-

cadas ao empregador mas nado s4o remuneradas,
ARTIGO

159.2

(Faitas autorizadas)

O empregador pode autorizar a falta ao trabalho pelo
falecimento de pessoas que ndo estejam previstas nas
alineas do n.° 1 do artigo 153.°, sempre que a presenga do

ficadas:

final do ntimero antecedente;

c) substituigéo da aplicagdo da alfnea 6) pelo estabelecido no n.” 3 do artigo 137°, sempre que o
contrato do trabalho fique suspenso nos termos
do n.° 4 do artigo 152."

CAPITULO

VIII

Remuneragao do Trabalho e Outros Direitos
Econdémicos do Trabalhador
SECCAO |
Principios Gerais
ARTIGO 162.4
(Remuneracao)

1. A remuneragio compreende o saldrio de base e todas
as demais prestagdes € complementos pagos directa ou
indirectamente em dinheiro ou em espécie, seja qual for
a sua denominacao e forma de calculo.
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2. Nao constituem remuneragao:
@) a retribuigao por prestagao de trabalho extraordinério, salvo quando pela sua regularidade de

atribuigdo e valor deva ser qualificada como
remuneragdo;

b) as atribuigdes acessérias do empregador ao trabaIhador, quando

destinadas ao reembolso

ou

compensacaéo de despesas por este realizadas
em relagao com a prestacdo de trabalho, tais
como ajudas de custo, abonos de viagem e de
_ Instalagdo, despesas de transporte, subsfdio de
transporte, fornecimento obrigatério de alojamento e outras de idéntica natureza, salvo se,
pela sua regularidade e desproporcdio em

relagdo As despesas que visam compensar,
devam ser consideradas remuneragéo
no que respeita ao excesso;

apenas

c) as gratificagdes acidentats e voluntdrias nao
relacionadas com a prestacdo do trabalho ou

que sirvam de prémio ou reconhecimento pelos
bons servigos, desde que de atribuigfo personalizada;

«) os valores pagos ao trabalhador, a titulo de
indemnizagéo ou compensagao por transferéncia do centro de trabalho, por suspensio da
relagéo juridico-laboral ou por despedimento.

3, Salvo prova em contrario, presumeé-se que fazem

parte da remunerag4o todas as prestagGes econdmicas que

o trabalhador receba do empregador, com

periodicidade.

.

regularidade e

4. Compete ao tribunal resolver as diividas que se
suscitem na qualificagéo como remuneracaéo das prestacoes

recebidas pelo trabalhador.

ARTIGO

163.?

{Modalidades de saldrio}

1. O saldrio pode ser certo, varidvel ou misto.
2. O saldrio é certo ou ao tempo quando remunera o
trabalho realizado num determinado perfodo de tempo sem
atender ao resultado obtido.
3.0
we NM salar
GE

Ww
aye

é

©

5. O salério varidvel pode assumir, designadamente as
modalidades de:
a) salério & pega e comisséo quando atende apenas
ac resultado do trabatho realizado pelo trabaIhador no perfodo considerado sem atender ao
tempo de execucio;
b) saldrio a tarefa quando atende a duracfo de trabalho com a obrigaciio de assegurar uma determinada produgdo no perfodo de referéncia.
6. Na medida em que 0 empregador tenha adoptado
indicadores de rendimento do trabalho e outras bases de
definigio de produtividade nos termos dos artigos 62.° e
seguintes, pode adoptar sistemas de saldrio varidvel ou
misto no sentido de incentivar a elevacgdo dos niveis de pro' dutividade.
ARTIGO 1642
{No discriminag&o e garantias do trabalhador}

1. O empregador é obrigado a assegurar para um
mesmo trabalho ou para um trabalho de valor igual, em
fungao das condigées de prestagdo da qualificacdo ¢ do rendimento, a igualdade de remuneracao entre os trabalhado-

d) vy abono de famflia e todas as demais prestagdes
e subsidios da seguranga social ou seus complementos quando pagos pelo empregader;

—~-
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no periodo de tempo a que respeita.
4, O saldrio € misto quando canstitufdo por uma parte

certa € quira variavel.

res sem qualquer discriminagdo com

disposigGes desta lei.

respeito pelas

2. Os diferentes elementos constilulivos da remuneragio devem ser estabelecidos segundo normas idénticas para
os homens e para as mulheres.
3. As categorias ¢ os critérios de classificagdo e promo-

gac profissional, assim Como todas as demais bases de
cdlculo da remuneragdéo, designadamente os crilérios de
avaliagéo dos postos de trabalho devem ser comuns aos trabalhadores dos dois sexos.

4, O salério néo pode ser inferior ao estabelecido na
convengao colectiva de trabalho aplicével para o trabalho

de que é contrapartida ou na sua falta ao saldrio mfnimo
nacional garantido, salvo nos casos expressamente
previstos por lei.
5. Quando o

salério for variavel, as respectivas bases de

cAiculo devem ser estabelecidas de forma a garantir ao trabalhador, trabalhando normaimente,

um valor igual ao do

trabalhador de idéntica capacidade remunerado ao tempo,
efectuando um trabalho andlogo.

6. Se o trabalhador nao puder prestar o seu trahalho na
vigéncia da relac&o juridico-laborai por o empregador Ihe
nao dar a executar por motivos estranhos ao trabalhador,

este mantém o direito ao saldrio na totalidade sem que
aquele possa compensar o trabalho nao prestado com outro
prestado noutra ocasiao.
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7. O trabalhador remunerado com saldério varidvel tem
direito ao saldrio normal sempre que o rendimento do

trabatho seja diminufdo por motivos
empregador.

imputaveis ao

8. No caso a que se refere o nimero anterior, bem como

no caso das prestagdes que, nos termos

do n.* 2 do

artigo 262.", devam considerar-se remuneragao, é saldrio

normal para efeijto de pagamento da remuneragao de férias
e cdiculo de indemnizagdes e compensacées, a média
mensal calculada em relagdo Aquelas prestagdes recebidas
nos 12 meses anieriores de prestacao de trabalho ou
durante 0 periodo de duragdo do contrato, se inferior.
9. Ha compensacio,

quando as prestagdes remunera-

ARTIGO

1. Antes de um trabalhador ocupar um posto de trabalho, e sempre que se produza alteracio no mesmo, c empregador deve informé-lo, de forma apropriada ¢ facilmente
compreensivel, das candigdes de saldrio que Ihe devem ser
aplicadas.
2. Quando a alteragao do salario for aplicdvel a um conjunto de trabalhadores por ser resultante da revisio de sal4-

rios garantidos por lei, convengao colectiva ou pratica do
empregador, a informagao é feita através da afixagdo dos
novos valores no local de pagamento e nos locais habitualmente frequentados pelos trabalhadores.
ARTIGO

cémputo anual mais favordveis ao trabalhador que as

10. Para determinar

o valor do saldrio-hordrio

do

trabalhador, utiliza-se a f6rmula:

S/h =

Sm
x 12

, €m que S/h significa o valor do sala-

52s x Hs
rio-horaério, Sm o saldrio-base mensal,12 o nimero de
meses do ano, 52s o niimero de semanas Jaborais do ano e
Hs o horério normal! semana.

11. A nado observancia das dtsposigdes dos nimeros
anteriores do presente artigo, da lugar ao exercicio do
procedimento disciplinar ou judicial previstos na presente
— Tei
oe
me,
ve
_

166."

(Informagdo do saldrio)

térias efectivamente recebidas sejam no seu conjunto e em
prestagGes fixadas na lei ou na convengdo colectiva
aplicavel.

DA REPUBLICA

167.°

{Redugio do salario)

1. Salvo nos casos expressamente previstos na lei, em
convencio colectiva ou contrato de trabalho, o saldrio nao é
devide em relacio aos perfodos de auséncia do trabalhador

ao servicgo.
2. Para fazer o c4lculo do valor a deduzir, aplica-se a
férmula estabelecida no n.® 10 do artigo 164.°, nao podendo

no entanto ser paga quantia inferior a correspondente ao
tempo de trabalho efectivamente prestado.
3. Com as excepgdes previstas na lei ou em convencéo

colectiva de trabalho, as prestagdes, complementos e adi-

cionais ao salério de base que constituam contrapartida das
condigGes em que o trabalho é prestado, deixam de ser
devidas logo que a prestagdo do trabalho deixe de estar

sujeita 4s mesmas condigdes.

ARTIGO 165."
(Gratificagées anuais)

SECCAO

II

Salério Minimo Nacional

1. Todos os trabalhadores tém direito, por cada ano de

servico efectivo, 4s seguintes gratificagées obrigatérias no
mfnimo:
a) 50% do saldrio-base correspondente ao salério do
perfodo de férias a titulo de gratificagéo de
férias;

b) 50% do saldrio-base correspondente ao més de
Dezembro a titulo de subsfdio de Natal.
2. Os valores estabelecidos no n.* 1 podem ser melho-

rados per convengdo colectiva de trabalho ou contrato
individual de trabalho.

3. O trabalhador que no momento do pagamento destas
gratificagdes nao tenha prestado um ano de servigo efectivo, em virtude da data de admissao ao trabalho ou de
suspensao da relagao jurfdico-laboral, tem direito a receber
as referidas gratificagdes calculadas em valor proporcional
aos meses completos trabalhados acrescidos de um més.

ARTIGO

168.4

(Fixagao do saldrio minimo nacional)

1. O salério minimo nacional € tixado periodicamente,
por decreto do Conselho de Ministros sob proposta dos
Ministros de tutela do Trabalho e das Finangas.
2. A fixagdo do salério minimo nacional é precedida de
consultas dirigidas pelo Ministro de tutela do Trabalho aos
Ministros das Finangas e das dreas econdédmicas e de reuniao
de consulfas com representantes das organizagdes mais

representativas de empregadores e de trabalhadores.
3. Na fixag&o do salério minimo

nacional

deve

considerar-se:

a) a evolugdo e tendéncia do indice nacional dos
precos no consumidor, nivel geral dos salarios e
das prestagGes da seguranga social e o nivel de
vida relativo de outros grupos sociais;
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b) os factores econdémicos condicionantes, incluindo
as exigéncias do desenvolvimento econdmico,
os niveis de produtividade e a necessidade de
atingir e manter um alto nivel] de emprego.
ARTIGO 169.2
(Modalidades do salério minimo nacional}

1. O saldério minfme nacional pode adoptar uma das
seguintes modalidades:
a) salério mfnimo nacional garantido dnico,
b) salario mfnimo nacional por grandes agrupamentos econémicos (inddstria, comércio, trans-

SECCAO III
Liquidagic e Pagamento do Salirio
ARTIGO

1.0

2. As modalidades b) e c} do numero

anterior podem

ser articuladas com a modalidade a), podendo ainda a
modalidade c) ser articulada com a modalidade b).
3. A medida que os trabalhadores de qualquer dos agru-

pamentos
vio sendo
do salério
dade c) do

econédmicos referidos na modalidade 5} do n.* 1
abrangidos por convengdes colectivas, a fixagaio
minimo nacional deixa de adoptar a modalimesmo nimere.
ARTIGC

170."

(Regularidade de fixacio)

A periodicidade de fixagdo do salério minimo nacional
é determinada tendo em atengdo a evolugio dos factores de
ponderagio referidos no n.* 3 do artigo 168.°
ARTIGO 1714
(Destinatdrios do saldrio minimo nacional)

1. Com
mfnimo

as excepgdes estabelecidas por lei, o saldrio

mente géneros alimentares, alimentagdo, alojamento ¢
vestudrio.
2. A parte néo pecuniaria do saldrio, quando exista, niio
pode exceder 50% do valor total.
ARTIGO 1742
{Pagamento da parte pecunidria)

1. A parte pecunidria

convengéo colectiva de trabalho celebrada hé menos de
seis meses,

2. Para os trabalhadores em regime de trabalho em
tempo parcial, a aplicagdo do salério minimo nacional €

do saldrio é paga em

moeda

corrente ou, com acordo do trabalhador ou se previsto no
regulamento interno ou convengao colectiva, por cheque

bancério, vale postal, depdsito ou transferéncia bancaria

a ordem do trabalhador.

2. Com as excepcdes previstas no numero anterior, é
proibido o pagamento do sal4rio em vales, fichas, cupdes,

créditos em conta, declaragdes de divida ou quaiquer outra
forma substitutiva do pagamento em moeda ccrrente.

3. A parte pecunidria do saldrio € paga directamente ao
trabalhador ou a pessoa

que este indique por escrito,

ficando o trabalhador a dispor livremente do saldrio sem
que o empregador possa limitar essa liberdade de qualquer
forma.

4. O empregador nio pode por qualquer modo coagir o
trabalhador ao pagamente de dividas, néo podendo o
pagamento do safdrio ser feito na presenga de credores do
trabalhador.

nacional é aplicado a todos os trabalhadores em

regime de tempo de trabalho completo, podendo o decreto
que o fixe exceptuar os trabalhadores abrangidos por

saldrio deve ser pago em dinheiro, podendo ser

parcialmente em prestagGes de outra natureza, designada-

portes, servigos e agricultura);

_c} salério minimo nacional por dreas geograficas.

173.8

(Forma de pagamento}

ARTIGO 175.8
(Pagamento da parte néo pecuntéria}

1. A parte néo pecuniaria do salario, quando exista,
deve destinar-se 4 satisfagao de necessidades pessoais do
trabalhador ou da sua familia e ndo pode, para nenhum
efeito, ser atribuido valor superior ao corrente na regiao.

2. A parte ndo pecunidria-do-salério
6 substitulds pels —feita com recurso a férmuia estaveiccida no 7° 18
de ©
aes
eee
correspondente valor desde que G tiaGamadcr informe o
artigo 164.9
ARTIGO 172

(Nulidade da indexacéo salarial)

S4o nulas as disposig6es das convencées colectivas que
prevejam indexagéo sobre os valores do salaério minimo
nacional expressa de forma directa ou indirecta.

empregador até 15 dias antes da data do pagamento

de

que pretende que o saldrio Ihe seja pago apenas em
dinheiro.

3. E proibido o pagamento do salério em bebidas
alcodlicas, drogas ou substancias psicotrdpicas prejudiciais.
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ARTIGO

176.

(Perfodos de vencimente de pagamento)

1. A

obrigacgio de pagar o saldrio vence por perfodos

DA REPUBLICA

2. Tendo sido acordado local! diverso para o pagamento
do salério, considera-se tempo de servigo efectivo o tempo

gasto pelo trabalhador para se deslocar a esse local.

certos e iguais que, salvo o disposto nos nimeros seguintes,

sio o més, a quinzena ou a semana e deve ser satisfeita,
pontualmente, até ao ultimo dia util do periodo a que se
refere, durante as horas normais de trabalho.
2. O trabalhador remunerado com saldric-hordrio ou
diario contratado para uma tarefa de curta duragio, é pago

em cada dia apéds o termo do trabalho.

3, Tratando-se de trabalho remunerado 4 pega ou por
larefa, O pagamento é€ feito depois de concluida cada pega
ou tarefa, excepto se a respectiva execucfo durar mais de
quatro semanas, caso em que o trabalhador deve receber
em cada semana um adiantamento nao inferior a 90% do
sald4rio mfnimo nacional garantido, sendo integralmente
pago da diferenca apurada na semana seguinte 4 conclusao
da peca ou tarefa,

4. As comiss6es adquiridas no decurso dum trimestre
devem ser pagas durante o més seguinte ao lermo desse
trimestre.

3. O pagamento do saldrio niio pode ser feito em estabelecimento de venda de bebidas alcodlicas, casas de jogos
ou centros de diversdo, salvo a trabathadores

dos referidos

estabelecimentos.
ARTIGO

178,"

(Documento de pagamento)

1. O pagamento do saldrio ¢ comprgvade por recibo
_assinado pelo trabalhador ou, se for analfabeto, por duas
testemunhas por si escolhidas, impressio digital ou se o
empregador utilizar fothas colectivas de pagamento de
saldrios, pela assinatura do trabalhador ou das testemunhas
na parte que lhe corresponda.
2. O recibo ou a folha colectiva de pagamento de sald-

trios deve identificar o empregador, o nome completo do
trabalhador, nimero

de beneficiério da seguranga social,

periodo a que respeila o pagamento,

discriminagao

das

importincias pagas. todos os descontos e dedugédes feitas,
bem como o valor liquido total pago.

5. As participagdes nos lucros realizados durante um
exercicio devem ser pagas no decurso do trimesire subsequente ao apuramento dos resultados.

‘
3. No acto do pagamento ou antes deste, quando feito
segundo uma das miodalidades permitidas no n.? | do artigo 174.8, ao trabalhudor ¢ entregue uma cépia do recibo ou,

6. Em caso de cessacdo do contrato de trabalho, o
saldrio, indemnizagdes e demais valores devidos ao

se © pagamento for feito segundo uma daquelas modalidades ou com utilizagéo
de folha colectiva de pagamento

7. Em caso de litigio sobre a determinagdo dos valores

4. Se o trabalhador, antes de decorrido o prazo de prescrigéo, reclamar contra o empregador por falta de pagamento de salarios, presume-se 0 nao pagamento, de forma
iniludivel, se o empregador, salvo o caso de forga maior.
néo apresentar o recibo ou folha colectiva respeitante ao
valor reclamado,

trabalhador seja a que tftulo for, sdo pagos dentro dos trés
dias subsequentes A cessacdo.

devidos, pode o juiz, mediante requerimento apresentado

pelo empregador nos trés dias seguintes ao da verificagéo
do litigio, autorizar a retengdo proviséria dos valores que

excedam os confessados pelo empregader ou, tratando-se
de saldrio de base, da parte que exceda o valor calculado
desde o tltimo perfodo comprovadamente pago, com
a base de cdlculo que serviu para a determinagdo desse.
8. Excepto o disposto nos n."
trabalhadores ausentes no dia:de
podem levantar os valores que
em qualquer dia posterior, dentro
expediente.
ARTIGO

1 e 6 deste artigo, os
pagamento do salario
thes sejam devidos,
das horas normais de

177°

5. Na falta de imputagao das importincias pagas a
outras prestagdes ou complementos, presume-se que tais
valores respeitam ao salario de base do trabalhador.
SECCAO IV
Compensagiio e Desconitos Sobre a Saldrio
ARTIGO

1792

(Local de pagamento)

(Descontos lfcitos)

1. O pagamento do saldrio deve ser feito no loca] onde
o trabalhador presta o seu trabalho ou nos servigos de pagamento do empregador se estiverem situados na vizinhanga

1. EB proibido ao empregador proceder & compensagao
de créditos que tenha sobre o trabalhador no saldrio devido
a este ou efectuar quaisquer descontos ou dedugdes, salvo
o disposto nos nimeras e artigos seguintes.

do local de trabalho, salvo se outra forma estiver acordada.

6 — DE
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2. O empregador deve deduzir no salaério os descontos a

favor do Estado, da seguranga social ou de outras entidades

determinadas por lei, por decisdo judicial transitada em
julgado ou por acordo homologado judicialmente quando
tenha sido notificado da decisio ou do acordo homologado.

3, A pedido escrito do trabalhador, o empregador deve

deduzir no saldrio o montante da quotizagéo para o seu
sindicato.

4. O empregador pode descontar no salario o prego das
refeigdes fornecidas, da utilizagéo de telefones e outros

equipamentos

e materiais, de fornecimento
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de géneros

decisao judicial transitada em julgado ou acordo homologado judicialmente que os reconhegam, sendo em tal

situagao aplicdvel o disposto no n.* 2 do mesmo artigo.
ARTIGO

182."

(Disposigées e cldusulas nulas)

1. Sado nulas as disposigdes das convengées colectivas
ou contratos de trabalho que permitam quaisquer descontos
ou dedugdes além das estabelecidas no artigo 179.° ou que
aumentem os limites da dedugdo.
2. Os valores descontados no salério em violagio do

alimentares, outros bens ou servigos solicitados pelo traba-

disposto nesta secgdo vencem juros a taxa legal que o

outras despesas efectuadas a pedido escrito do trabalhador,
desde que se trate de fornecimentos que nao integrem o

ser
deveriam set pagos ¢ podem
um ano apés o termo do contrato.

lhador e que tenham sido fornecidos a crédito, bem como

saldrio, nos termos do n.° 1 do artigo 173.°

5. Podem igualmente ser descontadas no saldrio as
amortizagdes de empréstimos concedidos pelo empregador,
para construcao, reparagdo, beneficiagdo ou aquisigio de

autorizagao da

habitagdo ou de outros bens, precedendo

- Inspecgao Geral do Trabalho.

tribunal pode agravar até ao dobro, desde a data em que
sempre reclamados

até

SECCAG V

Protecgdo do Salirio

ARTIGO

183.7

(Garantlas do salério em caso de faléncia ou insolvéncia)

6, Sio também deduzidos no salario os valores dos
- adiantamentos e outros abonos feitos pelo empregador a
pedido do trabalhador, os quais néo podem, sem autorizagao da Inspeccéo Geral do Trbalho, exceder o montante
de trés saldrios de base.

1. Em caso de faléncia ou insolvéncia do empregador,
as prestagdes salariais ou indemnizagdes devidas aos trabathadores tém preferéncia sobre quaisquer outros créditos
sobre o empregador, incluindo os créditos do Estado ou da
seguranca social e gozam de privilégios mobilidrios ¢
imobilidrios, nos seguintes limites:

7. Os créditos do empregador a que se referem os n.” 4
a 6 deste artigo ndo vencem juros, salvo, no que respeita

a) © limite dos valores mfnimos fixados na Jei ou em
convencao colectiva de trabalho, tratando-se de

id

constar,

de forma

fi. uf3

aA
‘
Ges

expressa

artigo,

e dentro

ge

©5952

vencimento

dos limites

da taxa

legal, do acordo de empréstimo submetido a autorizagao da

Inspecgdo Geral do Trabajho.

8. O montante dos descontos previstos nos n.* 4 4 6

deste artigo ndo pode, no seu conjunto, ser superior a 25%
do saldrio Ifquido de impostos e outros descontos determinados por lei.
ARTIGO

1802

(Descontos proibides)

Nao podem,

em

qualquer caso, efectuar-se

sobre o

prestacdes salariais, vencidas

no decurso dos

seis meses anteriores A abertura do processo de
faléncia;

b) o limite dos valores calculados nos termos da lei,
tratando-se de indemnizagao, vencida trés
meses antes da abertura do processo de
faléncia,
c) os limites fixados pela lei, tratando-se de prestacdes Salariais ou indemnizagdes vencidas em
momento anterior aos fixados nas alineas a) e

salério descontos ou dedugGes destinadas a garantit ao

b) deste artigo, se a respectiva acgaéo judicial

um pagamento directo ou indirecto destinado a obtengao
ou manutengéo do emprego,

cesso de faléncia.

empregador ¢ seus representantes ou a um

intermediarwo

ARTIGO 181°

*

(Créditos do empregador)

Quaisquer créditos do empregador sobre o trabalhador

que ndo preencham o disposto nos n°s 4 a 6 do artigo 179.°
ndo podem ser objecto de compensagio no saldrio sem

tiver sido proposta antes da abertura do pro-

2. Os créditos preferentes mencionados no numero
anterior, se reconhecidos, so pagos integralmente ou, se o

patriménio for insuficiente para garantir a totalidade dos

créditos de todos os trabalhadores, mediante rateio do valor

do patrimGnio, antes que os demais credores possam
ser pagos.
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3. Os créditos dos trabalhadores que no preencham os
requisitos definidos no n.° | deste artigo devem ser reclamados no processo de faléncia ou insolvéncia e se reconhe‘cidos, devem ser graduados e pagos nos termos da lei civil
€ do processo civil.
4,
artigo
fundo
que ao

Sempre que os créditos a que se refere o n.* 1 deste
sejam garantidos e pagos por uma instituigao ou
de garantia salarial, fica este sub-rogado nos direitos
trabalhador confere 0 n.* 2 deste artigo.

ARTIGO 187.
(Prescricdo dos crédites de saldrios)

1. Os créditos de salérios, outras prestagdes e complementos salariais ou indemnizagoes, prescrevem no prazo de

dois anos contados da data em que o respectivo direito se
venceu, mas nunca depois de decorrida um ano contado da

dia seguinte ao da cessagao do contrato.
2. O prazo de prescrigdo, no entanto, fica suspenso:
a) com 0 reconhecimento escrito, pelo empregador, do
crédito e seu valor;

ARTIGO 184,?
(Penhorabilldade do saldrio)

1. Até ao montante do salério mfnimo legal o saldrio de
base é impenhordvel.

b) com a citacéo para accfo judicial em que o crédito
seja reclamado, ou com

25%

do respectivo valor, igual limite de

SECGAO

penhorabilidade sendo aplicado a outros créditos do
trabalhador por prestagdo e¢ complementos salariais ou

ARTIGO

3. O limite fixado no ndmero anterior pode, pelo juiz

a garantir dividas de alimentos ou de assist€ncia na doenga
do trabalhador ou da sua familia.

(Renincia

ao

ARTIGO 185."
salério durante a vigéncla do contrato)

1. Considera-se economato ou cantina qualquer organizagio do empregador destinada, directa ou indirectamente,
a venda ou fornecimento de géneros alimentares e produtos
de primeira necessidade aos trabalhadores, para as suas
necessidades pessoais, normais ou das suas familias.

a) os trabalhadores nao sejam obrigados a utiliza-los;

da relagdo jurfdico-laboral, sem protesto nem reserva, nao

vale como renuncia ao pagamento da totalidade ou parte do

saldrio, outras prestagdes ¢ complementos salariais que the
sejam devidos por disposigd4o legal ou convencional, nao
Ihe sendo oponfvel a expressio para saldo de qualquer
crédito ou qualquer outra expressAo equivalente por si
subscrita,
2. O acordo da transacgao sobre o valor dos saldrios
ao trabalhador, celebrado durante a vigéncia

da relagéo jurfdico-laboral, sé é valido se homologado
judicialmente ou pelo presidente do 6rgéo provincial
de conciliagao do trabalho.
ARTIGO 186°
(Proibigdo da cesséo do satdrio)

1. O trabalhador nio pode ceder o seu crédito de

saldrios, a titulo gratufto ou oneroso.

188,?

(Conceitos e regras de funcionamenta)

2. A existéncia de economatos € consentida desde que:

1. A assinatura dum recibo ou boletim colectivo de
pagamento de salfrios pelo trabalhador, durante a vigéncia

devidos

V1

Economatos

indemnizagées.

e tendo em atencdo as necessidades da familia do trabalhador, ser elevado até 50% no caso da penhora se destinar

a notificagfo para dili-

géncia conciliatéria para o mesmo efeito promovida pelo é6rg4o provincial de conciliagdo do
trabalho.

2. Na parte que exceda o mfnimo legal o salario é
penhoravel em

DA REPUBLICA

.

2. S40 nulas as estipulagdes pelas quais o trabalhador
renuncie o direito ao salfrio ou em que se estabelega a
prestagéo gratuita do trabalho ou se faga depender o pagamento do saldrio de qualquer facto de verificagdo incerta.

b) a venda ou fornecimento de mercadorias seja feita
sem lucro;

c) a contabilidade seja completamente aut6noma e

-

gujeita ao controlo duma comissdo de fiscali-

zacado eleita pelos trabalhadores ¢ composta de
trés 4 cinco membros.

3. O prego das mercadorias postas & venda deve estar
afixado de forma fegivel.

4, A venda de bebidas espirituosas é proibida.
5. Nao havendo economato, é proibida nos centros de
trabalho qualquer outra forma de comércio destinado aos
trabalhadores, gerida pelo empregador.
6. Os pregos dos fornecimentos feitos ao trabalhador
através de economatos podem, com o acordo dos trabalhadores, ser descontados

no saldrio até uma percentagem

superior ao limite estabelecido no n.* 8 do artigo 179.°, mas
nao superior & 50%, segundo esquema aprovado pela
Inspecgéo Geral do Trabalho.
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ARTIGO 189.2
(Instalagdéo e encerramento)

135
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1. A instalagéo dum economato esta sujeita 4 autorizag4o prévia do Ministro de tutela do Trabalho, sob parecer
da Inspecg3o Geral do Trabalho.
»

2. Obtida a autorizagdo, o empregador é obrigado a

assegurar a instalagdo do economato e¢ a facilitar o seu
funcionamento, suportando os respectivos encargos fixos.

3. Se num raio de 10 quilémetros do centro de trabalho
nao existirem estabelecimentos ou organizagdes de venda a
retalho de géneros alimentares e de bens de primeira necessidade e nele trabalharem mais de 200 trabalhadores, 0
Ministro de tutela do Trabalho pode, por despacho e precedendo de proposta fundamentada do Inspector Geral do
Trabalho, determinar a instalagdéo dum economato, para a
satisfagéo das necessidades a que se refere o n.* 1 do artigo
anterior.

ARTIGO

dos Trabalhadores

191.2

(Direitos do trabalhador deslocado)

1. Nos casos em que o trabalhador é contratado para
trabalhar em local diverso do da sua residéncia habitual, a
uma distincia que cbrigue a instalagdo de nova residéncia

pelo tempo de duragéo da relagdo jurfdico-laboral, o
empregador € obrigado a assegurar: —

a) 0 transporte do trabalhador e de sua familia, se o
acompanhar ou se lhe juntar, nas viagens de
infcio e termo da execugdc do contrato, bem

' como nas viagens correspondentes as férias
anuais, se gozadas no local da residéncia
habitual;

;

b) o alojamento suficiente para o trabajhador e sua
famflia, em condigdes adequadas e respeitando
as necessdrias medidas de higiene ¢ sanitérias e
tagéo propria;
c) oO vestudrio e agasalhos adequados as condigées
climaticas do local de trabalho, se o trabalinador

tiver residéncia

caso de violag&o do disposto nos

n."2 45 do artigo anterior, pode determinar o encerramento

provisdrio, por um periodo de um a dois meses.

1902

(Cooperativa de consumo)

ser criadas cooperativas de consumo

dos

trabalhadores dum empregador ou de diversos empregadores da mesma regiao, geridas por uma comissao eleita
pelos trabalhadores e funcionam nos termos da lei comercia) e dos regulamentos que venham a ser aprovados
pelos Ministros de tutela do Trabalho e do Comércio.
2. Os empregadores devem encorajar a criagdo de tais
cooperativas e prestar a colaboracdo necess4ria ao seu
normal funcionamento, designadamente suportando os
respectivos encargos

fixos, em

praporgao do respectivo

niimero de trabalhadores que as possam utilizar.

3. Aplicam-se 4s cooperativas de consumo o disposto
A £ 6 do artigo

188.2

regido com

condigées diferentes;
que constem do contrato de trabalho ou que

o direito a determinar 0 encerramento provisério, pode o
Ministro de tutela do Trabalho, sob proposta fundamentada
do Inspector Geral do Trabalho, determinar o encerramento
definitivo do economato ou a sua transferéncia para a
gestéo duma cooperativa de consumo, se o economato tiver
sido instalado nos termos do n.° 3 deste artigo.

1. Podem

em

d) outras condigdes, designadamente de alimentagio,
sejam definidas em regulamentagéo prépria.

5. Em caso de reincidéncia em viclagdes que confiram

ARTIGO

habitual

2. Nos

casos em que o trabalhador nfo possa, compro-

vadamente ou por o afastamento do centro de trabalho em
relagio a estabelecimentos comerciais ser superior a
10 quilémetros, obter para si, para sua familia, um abastecimento regular de géneros alimentares de primeira necessidade, o empregador é obrigado a assegurar esse
abastecimento.
3. As garantias estabelecidas no n.° 1 podem, a pedido
escrito do trabalhador, ou mediante autorizacgdo da Inspec-

gio Geral do Trabalho, a requerimento fundamentado do
empregador, ser substitufdas pela respectiva compensagao

pecuniaria.
4. O direito ao transporte, a que se refere a al(nea a} do
n.? 1 deste artigo, € regulado pelo disposto no artigo 196."
5. Entende-se por familia do trabalhador, para efeitos
desta Ici, o cOnjuge ¢ os filhos menores que com ele vivam
habitualmente.
ABTIOM
Ams
ae

14
oa

wm.

do Trabalho que, em

n.” 2, 5,

SECCAO VII

Econémicos

Outras que sejam estabelecidas em regulamen-

4. Sem_ prejuizo do controlo a que se refere a alinea c)
do n.* 1 do artigo anterior, o funcionamento e a contabilidade do economato sio fiscalizados pela Inspecgdo Geral

nos

Direltos

Qg

(Refeltérios ¢ cozinhas)

1. Nos centros de trabalho que empreguem habitualmente um volume de trabalhadores superior a um limite a
definir em regulamentagdo especffica ou sempre que isso
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seja determinado pelo Ministro de tutela do Trabalho,

devem ser instalados refeitérios ou cozinhas, onde os traba-

Ihadores possam tomar as refeigdes coincidentes com o
perfodo de trabalho didrio ou confeccionar as mesmas
refeigdes.
2. Ao

funcionamento

dos refeitérios e cozinhas

é

aplicdvel o disposto no n.* 2 do artigo 189.°, quanto aos

encargos fixos.

ARTIGO 193.

1. A alimentagio dos trabaihadores, quer integrada no
salério, quer paga pelo mesmo ou fornecida em cumprimento de disposigdes legais ou contratuais, deve ser
saudavel, variada, suficiente e confeccionada com géneros

de boa qualidade, devendo respeitar rigorosamente nao sd o
que estiver determinado nos reguiamentos de satide ¢
higiene, como as instrugdes que, por escrito, sejam dadas
sanitarias.

Geral

do Trabalho e pelas autoridades

2. As refeigdes fornecidas nos centros de trabalho
podem incluir bebidas n4o alcoolizadas, sendo proibida
a inclus&o de bebidas alcodlicas.
3. Sempre que a alimentagdo deva ser paga pelo
trabalhador, é aplicdvel o disposto no n.* 6 do artigo 188.°

sido deslo-

acompanhado ou se lhes tenham junto, se a alimentagao

fizer parte ou dever ser fornecida, por forga da lei ou do

contrato, os trabalhadores tém direito a respectiva substituigdo pelo fornecimento de géneros alimentares, a serem
semanalmente,

em

quantidade

proporcional ao ndmero de pessoas da familia.
ARTIGO

quatquer motivo no decurso da sua execugao,
ou cessar por qualquer outra razio néo imputavel ao trabalhador;

c) s¢ © contrato cessar antes do seu termo, por facto
imputdvel ao trabalhador, os custos do regresso
so repartidos entre o empregddor e o trabaJhador, na proporgdo do tempo em que esteve
em execugio,

5. Em caso de falecimento do trabalhador ou dum

familiar que o acompanhe, nos termos do artigo 191.°,

é da

responsabilidade do empregador o regresso,;dos restos
mortais do falecido.
ARTIGO

196.2

(Conteddo do direito ao transporte)

o local de prestagdo

cados ou transferidos e as respectivas familias os tenham

fevantados

lugar Jogo que medicamente autorizado;

1. Na viagem de regresso, assim como na de ida para

ARTIGO 194.*
_ (Substituigéo da alimentagdo)

Nos casos em que os trabalhadores tenham

a) no caso do trabalhador, por acidente ou doenga,
ficar incapacitado para o desempenho do seu
trabalho, com cardcter definitive ou tempordrio
de longa durag4o, tendo, neste ultimo caso,
b) se o contrato de trabalho for.nulo, caducar por

(Caracteristicas da alimentacde)

pela Inspecgdo

4. O direito de regresso do trabalhador é ainda obrigatério para o empregador:
‘

suficiente,

195.7

de trabalho,

a que

nos

termos

do

artigo 191.* o trabalhador tenha direito, 0 empregador deve

fornecer-Ihe e & sua famflia a alimentagdo necessdria, bem
como 0 alojamento que sejam necessdrios em vittude da
‘ duragio da viagem, sempre que o percurso e o meio de
transporte sejam determinados pelo empregador.

2. Se o trabalhador utilizar um percurso e um meio de
transporte diversos dos determinados pelo empregador, este
ndo deve Aquele mais que o que dispenderia com a
utilizagdo dos por si determinados.

(Regresso do trabalhador)

1. O trabaihador deslocado, nos termos definidos no

n2 1 do artigo 191.°, tem direito a regressar para o local da
sua residéncia habitual a data da constituigéo da relagao
juridico-laboral, quando esta se extinguir.

2. Este direito abrange os familiares que, nos termos da
lei, o tenham acompanhado ou se lhe venham a juntar, bem
como dos respectivos objectos ¢ bens de uso pessoal
normal.

3. Caso 0 trabalhador nfo pretenda regressar dentro das
duas semanas subsequentes a conclusio do contrato e salvo

acordo em contrério, extingue-se o direito estabelecido nos

ndmeros anteriores.

CAP{TULO

IX

Suspensao da Relacaéo Juridico-Labora!
SECGAO I
Disposigées Gerais
ARTIGO

197?

(Nogfo)

H4 suspensfo da relacdo jurfdico-laboral sempre que,
com cardcter tempordrio, o trabalhador esteja impedido de
prestar o seu trabalho por factos que lhe respeitem mas nao
the sejam imputdveis, ou o empregador impedido ou
dispensado de receber o mesmo trabalho.

-

| SERIE— N° 6—DE

11 DE FEVEREIRO

ARTIGO

DE 2000
SECGAO II
Suspensdo do Contrato por Facto Relative ao Trabathador

198."

(Efeitos da suspensia)

1. Durante o perfodo de suspensio, salvo disposigéo
expressa em contrdrio, cessam os direitos e deveres das

partes na relagdo juridico-laboral, inerentes & efectiva
prestacdo do trabalho, mantendo-se, no entanto, os deveres

de respeito e lealdade.
2. Durante o perfodo de suspensao, por facto respeitante
ao empregador, é permitido ao trabalhador exercer
actividade profissional remunerada para outro empregador.

ARTIGO

202.

(Factos geradores da suspensia)

1. Consideram-se factos nio imputdveis mas relalivos
ao trabalhador, impeditivos da prestagao do trabalho:
a) prestagdo de service militar, de servigo cfvico
substitutivoe e periodos obrigatorios de instrugao
militar;

b) acidente e doenca profissional ou natural;
c) licenga de maternidade;

ARTIGO 199.°
(Outros efeltos da suspensdo)

1. O periodo de suspensdo

d\ exercicio de cargo publico,

conta-se para efeitos de

antiguidade do trabalhador, que conserva o direito ao posto
de trabalho.
2. O contrato de trabalho,

no entanto, caduca

e a

relacio juridico-laboral extingue-se no momento em
que se torne certo que o impedimento é€ definitivo.
3. Sendo o contrato de trabalho por tempo determinado,
a suspenséo nao impede a respectiva extingdo por decurso

do prazo ou verificacdo do facto gerador da caducidade.

por eleigdo e de fun-

goes de direcgiio ou contianga em empresas

publicas, desde que o cargo ou fungdes sejam
exercidas em regime de exclusividade;
e) detencdo preventiva ou colocagéo a disposigaéo

dos é6rgdas judiciais ou de instrugio criminal,
enquanto nio haja sentenga condenatoria;
f) exercicio de fungédes sindicais em tempo intviro;
g) cumprimento de pena de prisio até um ano, por
crime em que nfo seja lesado o empregador ¢€
que nao respeile a prestagéo do trabaiho;

hk) outros casos de forga maior temporaria impediARTIGO 200°
(Apresentagdo do trabalhador)

tivos da prestagao do trabalho.

1. Terminada a causa da suspensdo, 0 trabalhador deve

2. A suspensio verifica-se logo que o impedimento se

apresentar-se ao empregador para retomar o trabalho
nas condigées anteriores, sob pena do contrato se extinguir.

prolongue por mais de 30 dias seguidos, mas inicia-se
antes, logo que se torne certo que 0 impedimento tenha
duragdo superior aquele prazo.

2. A apresentagao do trabalhador deve verificar-se nos
cinco dias tteis seguintes ao termo da causa da suspensio,
salvo.nos casos expressamente referidos nos artigos 204.°

e 209.
3. O empregador é obrigado a integrar o trabalhador no
seu posto de trabalho ou em posto equivalente, logo que se
apresente.
ARTIGG 2012
(Normas aplicdveis)

1. A suspensdo do contrato por facto relativo ao
trabalhador aplica-se em especial as disposigGes da secgéo
secuinte
euinte.

2. A suspensio do contrato por facto relativo ao empre-

gador aplica-se em especial as disposigdes da Secgio IH
deste capitulo.

ARTIGO

203.

(Efeitos da suspensdo relatives ao trabalhader}

1. A suspensfo do contrato implica a perda do direito
ao saldrio a partir da sua verificagao.
2. Os direitos acessérios do trabalhador,

como

o

fornecimento de alojamento mantém-se sem haver lugar
4 sua substituigéo por dinheiro.
3. Durante os primeiros seis meses do perfodo de
suspensdo, 0 trabalhador continua a beneficiar da assis~-

téncia. médica que seja prestada pelo empregador aos
seus trabalhadores.

4, Os efeitos da suspensio regulada nesta secgaéo
no direito a férias € a estabelecida no n.” 3 do artigo 137.°
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ARTIGO 204°

|. Finda a causa da suspensio, o prazo de apresentagao
ao trabalho previsto no n.° 2 do arligo 200.°, € alargado
para 12 dias titeis no caso de servigo militar e situagdes
equiparadas e de outras situagées de que tenha resultado
impedimento de duragéo n4o inferior a 12 meses.

2. No momento da apresentagdo ao trabalho, o trabalhador entrega ao empregador o documento comprovativo
da data da cessagio do impedimento.
2058

(Substhtuicéo do trabalhador)

O empregador pode, se o entender, contratar outro
trabalhador para desempenhar as fung6es do trabalhador
com 0 contrato suspenso, sendo tal contrato celebrado por
tempo

determinado,

a termo

incerto,

nos

termos

da

alinea a) do n.? 1 do artigo 15.?
SECCAO Ill

Suspens&o do Contrato por Motivo Relative ao Empregador
ARTIGO 206.
(Causas geradoras da suspensiio)

A suspensio do contrato de trabalho por facto relativo
ao empregador verifica-se sempre que este esteja temporariamente impedido ou dispensado de receber o trabalho de
todos ou parte dos trabalhadores da empresa

ou centro

de trabalho por:

a) verificagio de razGes conjunturais, motivos
econémicos ou tecnolégicos de duragéo temporaria;

b) calamidades, acidentes e outras situagdes de forga
maior, como a interrupgao do fornecimento de
energia ou de matérias-primas que obriguem ao
encerramento tempordrio do centro de trabalho
ou A diminuig&o temporaria da laboragao;

c) convocagéo ou mobilizagéo do empregador em
nome individual, nos termos das leis militares;
d) encerramento tempordério do estabelecimento para

obras, para instalagéo de equipamentos ou
por determinagdo das autoridades competentes,
é) outras siluagdes previstas e reguladas em disposicdo legal especial.
ARTIGO

REPUBLICA

2. As situagdes previstas na alfnea c)} do artigo anterior
regem-se pelas seguintes regras:

(Apresentacado do trabalhador)

ARTIGO

DA

207°

(Efeitos da suspensdo relativos ao empregador)

1. As situagdes referidas nas alineas a), b) e ¢) do artigo
anterior sao reguiadas por decreto.

a) comunicagéo a Inspecgéo Geral do Trabalho e
ao Centro de Emprego da drea do centro de
trabalho, até ao. infcio da suspensdo da prestacdo do trabajho, sua ocorréncia e causas;
5) continuagio do pagamento dos saldrios dos traba-

lhadores por um perfodo minimo de dois meses;

c) findo o prazo previsto na alinea anterior, sempre
que o estabelecimento nao tenha retomado o
funcionamento normal, o empregador, se néo
continuar a pagar o salario, pode declarar os
contratos extintos por caducidade, pagando aos
trabalhadores uma compensagao calculada nos
termos do artigo 262.°;

d) o empregador pode deduzir os valores que o
trabalhador receba, nos saldrios a que se refere

a alinea b) no mesmo perfodo, por qualquer
outra actividade profissional remunerada que
passe a exercer;

2) comunicagéo 4 Inspecgao Geral do Trabalho e ao
Centro de Emprego, da caducidade do contrato,
nos trés dias seguintes Aquele em que foi comunicada aos trabalhadores, com indicagdo de que
foram pagos ou postas 4 disposigdo dos trabalhadores as compensagédes a que se refere a
alinea c), deste ndmero.

3. O disposto no nimero anterior n&o se aplica sempre

que o estabelecimento continue em funcionamento, mesma

quando se verifique o disposto no n.* 3 do artigo 71.9

4, As situagdes previstas na alfnea d) do artigo anterior
regem-se pelas seguintes regras:
a) os trabalhadores mantém o direito ao salario por
todo o perfiodo de duragéo do encerramento
tempordrio, até ao limite de seis meses,
b) findo 0 prazo previsto na alinea anterior, sempre
que o estabelecimento nao tenha retomado o

funcionamento, o empregador pode declarar os
contratos extintos por caducidade, pagando as
indemnizagées

calculadas

artigo 261.°;

nos

termos

do

.

c) as previstas nas alfneas a), d) e e) do n° 2 deste
artigo.
ARTIGO 208.*
(Efeitos no direito a férias)

As situacgdes de suspensdo a que se refere esta secgao
ndo afectam o direito a férias cuja duragdo &, para esse
efeito, considerada tempo de trabalho efectivo.
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209.7

(Cessacio do impedimento)

ARTIGO

212.4

(Caducidade do contrato por causa objectiva)

Cessado o impedimento, deve o empregador notificar

1. O contrato caduca por causa objectiva, alheia &
vontade das partes, nas seguintes situagdes:

por meio apropriado, para retomarem 0 trabalho, contando-se da data dessa notificagdo o prazo de apresentagao a que
se refere on.?2 do artigo 200."

a) morte, incapacidade total e permanente do trabalhador ou incapacidade parcial, mas permanente que o impossibilite de continuar a prestar

os trabalhadores cujos contratos se encontrem suspensos,

ARTIGO

210°

(Preferéncia na admissio)

1. No prazo de um ano contado da data da caducidade
do contrato, nos termos da alfnea c) do n.® 2 e da alfnea b)
do n.2 4 do artigo 207.°, os trabalhadores, cujos contratos
tenham caducado, tém preferéncia na admissao para preenchimento das vagas que se abram no centro de trabalho
ou empresa, para as quais tenham qualificagéo adequada.

2. Para exercfcio dessa preferéncia, deve o empregador
avisar, por escrito, os trabalhadores despedidos que pos-

suam aquelas qualificagdes, para poderem exercer 0 seu
direito dentro das duas semanas seguintes a notificagao.

3. Na falta desta notificagéo, os trabalhadores com
ptioridade tém direito a uma indemnizagéo de um, dois ou
trés meses do saldrio que auferiam & data da caducidade,

conforme o contrato tenha durado até dois, de dois 4 cinco

b) reforma do trabalhador por vethice;

c)} morte, incapacidade total e permanente ou reforma do empregador, quando dela resultar o
encerramento da empresa ow cessacdo da actividade;

d) faléncia ou insolvéncia do empregador e extingao
da sua personalidade juridica,
e) condenagio do trabalhador por sentenca transitada
em julgado, & pena de prisdo superior 4 um ano
ou independentemente da sua duragdo nos
casos previstos na lei;
f) caso fortuito ou de forga maior que impossibilite
definitivamente a prestagio ou o recebimento
do trabalho.
2. A caducidade por causa objectivaé regulada na
Secgéo IL.
ARTIGO

213°

(Cessacéo do contrato por decisdo voluntaria das partes)

ou mais de cinco anos.

Extingéo

o seu trabalho;

CAPITULO X

da Relacgio Jurfdico-Laboral
SECCAO |
Disposig6es Gerais
ARTIGO 2112
(Estabilidade de emprego)

1. O trabalhador tem direito a estabilidade de emprego,

sendo proibide ao empregador extinguir a relagao juridico-laboral, com cessagéo do contrato de trabalho, por funda-

mentos nao previstos na lei ou com inobservancia das
disposicées deste capitulo.

1. O contrato cessa por decisdo voluntéria das partes
nas seguintes situacGes:
‘a) caducidade do contrato por tempo determinado,

por termo do prazo fixado ou por conclusao da
obra ou servigo para que foi celebrado;

b) em virtude de cldusulas validamente estabelecidas
no contrato, salvo se constitufrem manifesto
abuso de direito do empregador,
c) miituo acordo, na vigéncia da relagao juridico-laboral.
2. A cessagéo do contrato pelos motivos descritos no
ndmero anterior é regulada na Sec¢fo III.

2. O contrato de trabalho pode cessar por:

ARTIGO 214%
(Rescisio do contrate por decisdo unilateral)

a@) causas objectivas, alheias 4 vontade das partes;
b) deciséo voluntaria das duas partes;
c) decisdo unilateral de qualquer das partes, oponivel
a outra.

3. Tendo o contrato de trabalho sido constitufdo por
nomeacao, extingue-se por exoneracao.

1. A rescisio do contrato por decisio do empregador €
regulada na Seccdo IV, no que respeita ao despedimento individual e na Secgdo V, no que respeita ao despedimento
’ colectivo.

2. A resciséo do contrato por iniciativa do trabalhador .
é regulada na Secgio VI.
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ARTIGO 215.8
(Cessagto do contrato por exoneracio}

A exoneracdo do trabalhador nomeado é regulada
na Secgéo Vil.
ARTIGO

216°

ARTIGO

(Indemnizacéo ou compensagaéo)

As indemnizacdes ou compensagdes
a ser indemnizado

devidas ao traba-

ou compensado

da relagéo juridico-laboral

pela extingdo

sao estabelecidas

na

Secgao VIIL
ARTIGO

217."

(Certificado de trabalho)

motivo e a forma, o empregador é obrigado a entregar ao
trabalhador um certificado de trabalho, indicando as datas

de admissaéo ao servigo e de cessagdo de contrato, a
natureza da funcdo ou fungdes exercidas durante a vigéncia
do contrato e a qualificagdo profissional do trabalhador.

1. A caducidade do contrato pelos motivos a que se

refere a alfnea d) do n.” 1, do artigo 212.°, confere ao traba-

lhador o direito & indemnizagio, calculada nos termos do
artigo 264."
2. A caducidade do contrato pelos motivos referidos nas
alineas c) ¢ f) do n” 1 do artigo 212.%, é equiparada, para
efeitos de compensacado, 4 situagio regulada no artigo anterior, desde que seja o empregador que fique impossibilitado
de receber 0 trabalho.
3. A caducidade nao se verifica sempre que o estabelecimento ou empresa continue em actividade, aplicando-se
neste caso o disposto nos artigos 71.° e seguintes.

2. O certificado de trabalho nio pode conter quaisquer

ARTIGO

tado, o empregador aceite menciona-las, desde que se trate
apenas da apreciagdo das qualidades profissionais do
,

3. Uma cépia do certificado é, pelo empregador,
remetida ao centro de emprego da drea da residéncia do
trabathador.
SECCAO

II

Caducidade do Contrato por Causas Objectivas
ARTIGO

218.*

(Caducidade por vethice do trabalhador)

1. O trabalhador que deixe o servigo ao atingir a idade
legal de reforma

por velhice

adquire o direito a uma
compensacao calculada, em fungao da sua antiguidade, nos

termas estabelecidos no artigo 262.°
2. Se,

por acordo, mesmo tacito, entre o empregador ¢
0 trabalhador , este continuar a prestar trabalho, o contrato
passa a vigorar pelo periodo de seis meses, sucessivamente ~
renovado, até ao momento en qtie qualquer das partes o
queira fazer cessar.
3. A caducidade

do contrato na situagao referida no

nimero anterior fica sujeita a aviso prévio escrito, com a
antecedéncia minima de 30 ou 15 dias, em relagéo ao
termo do perfodo inicial ou de um perfodo de renovagao,
conforme a iniciativa seja do empregador ou do
trabalhador.

220%

(Caducidade por faléncia ou insolyéncia)

outras referéncias, salvo se tendo-as o trabalhador solici-

trabalhador.

219."

(Caducidade por facto respeitunte ao empregador)

lhador, nos casos em que da cessacio do contrato resulte o
direito

4. Neste caso e para determinagao do valor da compen
sagio referida no n.° 1, os sucessivos perfodos de manutengdo do trabalhador ao servigo acrescem a antiguidade
veriticada na idade legal de reforma.

1. Em caso de declaragio judicial de faléncia ou insolvéncia e enquanto o estabelecimento ou empresa nao for
definitivamente encerrado, os contratos de trabalho vio
caducando, com aplicagéo do disposto no n.° | do artigo

anterior, 4 medida que o exercfcio das fungdes dos trabalhadores deixe de ser indispensdvel ao respective funcionamento.

,

2. Enquanto o estabelecimento ou empresa continuar a
funcionar, o administrador da massa falida é obrigado a
cumprir, para com os trabalhadores que continuem a prestar
trabalho, as obrigacdes salariais que vao vencendo desde a
propositura da acgav.
SECCAO Il
Cessagéo do Contrato por Acurdo das Partes
ARTIGO

221.*

(Caductdade do contrate de trabalho a termo)

A caducidade do contrato de trabalho a termo, certo ou

incerto, rege-se pelo disposto nos artigos 15." a 18.°
ARTIGO 222.¢
(Cessacéo do contrate por mituo acardo)

1. A todo o tempo podem as partes fazer cessar o
contrate de trabalho, por tempo determinado ou indeterminado, desde que o fagam por escrito, assinado pelas duas
partes sob pena de nulidade.
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a) faltas injustificadas ao trabalho,
irés dias por més ou doze por
mente do seu numero, desde
prejuizos ou riscos graves para

2. O acordo escrito deve identificar as duas partes e
conter a declaragio expressa de cessagao do contrato, a
data em que a cessacdo deve produzir efeitos e a data de
celebracio, podendo as partes estabelecer outros efeitos
nao contrarios a lei.

dos do trabalhador;

b) incumprimento do hordrio de trabalho, ou falta de
pontualidade, nfo autorizada pelo empregador,
mais de cinco vezes por més, que o perfodo da

3. O acordo é feito em duplicado, ficando cada uma
das partes com um exemplar,

auséncia exceda 15 minutos de cada vez, contados

do inicio do perfodo normal de trabalho;
c) desobediéncia grave, ou repetida, a ordens e instrugoes legitimas dos superiores hierarquicos e dos
responsdveis pela organizagio e funcionamento
da empresa ou centro de trabalho;
d)} desinteresse repetiee pelo cumprimento das obriga-

4. Se no acordo for estabelecida alguma compensagao a
favor do trabalhador, deve declarar-se a data ou datas do

respectivo pagamento, entendendo-se que no inclui os
créditos que 4 data da cessagdo existam a favor do trabaihador nem os que a este sejam devidos em consequéncia
da cessacao, salvo se o contrdrio constar expressamente

ao cargo ou

do acordo que fixa a compensagao.
SECCAO

SUBSECCAO

fungdes que | lhe estejam

atribufdas;

e) ofensas verbais ou ffsicas a trabalhadores da
empresa, ao empregador e seus representantes ou
aos superiores hierarquicos;
f) indisciplina grave, perturbadora da organizacao ¢é

IV

Hespedimento Individual por Justa Causa

Principios

desde que excedam
ano, independenteque sejam causa de
a empresa, conheci-

|

Gerals

funcionamento do centro de trabalho;

contrato por tempo indeterminado, ou por tempo determi-

g) furto, roubo, abuso de confianga, burla e outras
fraudes praticadas na empresa ou durante a realizagao do trabalho;
h) quebra de sigilo profissional ou de segredos da produgdo e outros casos de deslealdade, de que resul-

ARTIGO 2242
(Mudalidades de Justa causa)

i) danos causados intencionalmente ou com negligéncia grave, nas instalagGes, equipamentos, e instrumentos de trabalho ou na produgdo, e que sejam
causa de reducio ou interrupgao do processo pro-

ARTIGO 223.4
(Nogao)

Considera-se despedimento individual a ruptura do

tem prejuizos graves para a empresa,

nado antes do seu termo, depois de concluido o periodo de
experiéncia, sempre que resulte de decisdo unilateral
do empregador.

dutivo ou prejuizo grave para a empresa;

1. O despedimento s6 pode ser validamente decidi

}) tedugdo continuada e voluntaéria do rendimento do
trabalho, tendo por referéncia as metas estabeleci-

com fundamento em justa causa como tal, s e considerando
a pratica de infracgéo disciplinar grave pelo trabalhador ou
a ocorréncia de motivos objectivamente verificdveis, desde
que num ou outro caso se torne praticamente impossivel a

das e o nivel habitual de rendimento;

k) suborno activo ou passivo e corrupgdo, relacionados
com © trabalho ou com os bens e interesses da
empresa,
D embriagués habitual ou t6xico-dependéncia que se
repercutam negativamente no trabalho;
m) falta de cumprimento das regras e instrugdes de
seguran¢a no trabalho, e falta de higiene, quandc

manutencdo da relacgéo juridico-laboral.

2. O despedimento individual por justa causa, por
infraccdo disciplinar grave do trabalhador, esta sujeito ao
disposto na Subsecgio II.

sejam repetidas ou, no ultimo caso, dao lugar ¢

queixas justificadas dos companheiros de trabalhe.

3. O despedimento por justa causa por motivos objectivamente verificaveis é regulado pelas disposigdes da

ARTIGO 226."
{Procedimento disciplinar para o despedimenta)

Subsecgio Il.

ess

ARTIGO

ae

225.2

(Justa causa)

Constituem, nomeadamente, justa causa para despedimento disciplinar, as seguintes infracgdes disciplinares
graves do trabalhader:

© proced imento disciplinar para aplicagao da medida

disciplinar
de despedimento esia sujeito go disposto nos
ont

tags

ADEE BAO

S08

athe

2

se

ouintes
completadas
Sey
Secale

q

SUBSECCAO II
Despedimento Disciplinar

com
LA.

as

disposicGes

seguintes:

a) na entrevista a que se refere o n.° 1 do artigo 51.
pode o trabalhador indicar até cinco testemunhas,
cuja audigdo o empregador deve proceder,
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podendo estar presente, se o desejar, o acompanhante do trabalhador a que se refere a alinea c)
do n.* 2 do artigo 50.";

¢) se a Inspecgdo Geral do Trabalho se opuser fundamentadamente ao despedimento, o empregador, no

b) o prazo para aplicagdo da medida disciplinar, estabe-

Ministro de tutela do Trabalho, que deve resolver

caso de nao aceitar a decisdéo, pode reclamar para o
em definitivo no prazo de 30 dias, entendendo-se
que néo opée se nada for comunicado ao emprega-

lecido no n.® 1 do artigo 52.%, conta-se da data da
audicaéo da ultima testemunha, se tiverem sido

dor dentro deste prazo.

indicadas pelo trabalhador.
ARTIGO

(Proteccéo especial

4, Se o trabalhador estiver afectado na sua capacidade

2272

contra

de trabalho,

o despedimento)

1. S40 objecto de protecgdo especial contra o despedimento:

a) os trabalhadores que exergam ou tenham exercido
fungGes de dirigente sindical, de delegado sindical
ou de membro de drgdo representativo dos trabaInadores;
b) as mulheres abrangidas pelo regime de protecgéo na

maternidade;
c) os antigos combatentes

na definigdéo dada pela

alfnea a) do artigo 2.° do Decreto n.* 28/92,

de 26 de Junho;
d) oS menores;

superior & 20%.

grau

de incapacidade

igual ou

a) cépia da convocagéo do trabalhador para a entrevista e da comunicagaéo do despedimento que o
empregador pretenda enviar ao trabalhador nos
termos do n.* 3 do artigo 51." séo enviadas de
imediato 4 Inspecgdo Geral do (Trabalho, sobTegisto ou protocolo;
b) se a Inspecg&o Geral do Trabalho, no prazo de
10 dias dteis contados do envio dos documentos,

nada comunicat ao empregador ou nao se opuser
ac despedimento, pode aquele manter a decisdo
com a entrega ou envio ao trabalhador da comunicagado a que se refere o citado n.® 3 do artigo 52.°;

| deste artigo,

dores referidas nas alfneas b) e d) do n.” | deste artigo.
ARTIGO

228."

(Nulidade do despedimento}

1. O despedimento é nulo sempre que ao trabalhador
nao seja remetida ou entregue a convocagio para a entrevista, a que se refere on.” 2 do artigo 47.", sempre que esta

se nfo realize por culpa do empregador ou sempre que ao —
trabalhador nao seja feita a comunicagdo de despedimento
nos termos do n.? 3 do artigo 49."
2. E igualmente

fundamento:

nulo o despedimento

que tenha por

a) as opinides polfticas, ideoldgicas ou religiosas do

2. Aos trabalhadores a que se refere a alfnea a) do
numero anterior, a que o empregador decida instaurar
procedimento disciplinar para despedimento, aplica-se, em
especial, o disposto no n.* 4 do artigo 52.°, no n.® 2 do
artigo 55.°, na alfnea c) do n.* 1 e no n.® 2 do artigo 59. e
nos n.* 2 e 3 do artigo 60.°
3. Se o procedimento disciplinar for instaurado a um
antigo combatente e tal qualidade for conhecida do empregidor ou Jhe for comunicada documentalmente até ao
momento da entrevista a que se refere o artigo 5].", o procedimento disciplinar suspende-se apés a tomada da decisdo a
que se refere o n.* 1 do artigo 52.° se for no sentido do
despedimento, seguindo-se os seguintes termos :

da alinea e) do n&

5. O regime do n.° 3 deste artigo aplica-se no caso do
despedimento visar qualquer das categorias de trabalha-

e) os trabalhadores com capacidade de trabalho
treduzida com

nos termos

aplicam-se os termos do niimeto anterior.

trabalhador;

b) a filiagdo ou nado filiagdo sindical em determinado
sindicato;
ot

u}

gua!
ua

ener

quer

outro

want:

Move

gue

mec

fiGS

trey

terTmnioss

dn
oo

nl a

1
1

do

artigo 3." e da alinea &) do n." 2 do artigo 20." seja
fundamento de discriminagao.
3. Quando o despedimento

seja nulo, o empregador é

obrigado a proceder 4 reintegragdo do trabalhador e pagar-[he os salérios e complementos que este deixou de receber
até 4 reintegragdo.
4. Nao obstante o disposto no nimero anterior, pode o
empregador, no caso do n.° 1 deste artizo, e antes da reintegragdo, repetir o procedimento disciplinar até cinco dias
titeis apds declaracdo da nulidade do despedimento.
_

§S-Na sittagdo prevista no ndmero

anterior, o empre-

gador é obrigado a pagar os saldrios ¢ os complementos
que o trabalhador deixou de receber até ao momento da
comunicagado da nova decisio de despedimento, se a
mantiver,
_ 6. A nulidade do despedimenta é€ declarada
Tribunal, nos termos dos artigos 306." 4 316.”

pelo
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229.9

(Despedimento improcedente)

1, Se o tribunal dectarar o despedimento improcedente,
por sentenga transitada em julgado, deve o empregador
proceder & reintegragéo imediata do trabalhador no posto
de trabalho, com as condigdes de que beneficiava anteriormente ou, em alternativa, indemnizd-lo nos termos estabe-

lecidos no artigo 265.°

2. Se o trabalhador nfo pretender ser reintegrado, tem
sempre direito a indemnizagdo a que se refere o numero
anterior.
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2. A comunicagao é acompanhada do quadro de pessoal do centro de trabalho discriminado por sectores ou
servicos.
3. O Grgdo representativo dos trabalhadores dispde de sete dias Uteis para emitir o seu parecer fundamentado por
escrito, analisando as razées invocadas e medidas pretendidas, e podendo sugerir solugGes concretas de recolocagdo
dos trabalhadores afectados ou de redugdo do ntimero de
postos de trabalho a suprimir ou a transformar.

4. Antes de emitir o parecer, mas sem resullar alargamento do prazo, pode o érgéo de representacio solicitar

3. Além da reintegragdo ou indemnizagio previstas no
n.* 1 deste artigo, sio sempre devidos ao trabalhador os
salarios de base que teria recebido se estivesse a prestar o
trabalho, até 4 data em que obteve novo emprego ou até A
data do transito em julgado da sentenga, se anterior ao novo

uma reuniao de esclarecimento com o empregador,
devendo esta ser realizada dentro de-dois dias titeis.

emprego mas sempre com o limite maximo de nove meses
de saldrio.
SUBSECCAO III

representagao aceita as razGes descritas.

Despedimento

Individual

ARTIGO

por Causas

Objectivas

230."

(Fundamentos)

Ocorrendo motivos econdémicos, tecnolégicos ou estruturais devidamente comprovados que impliquem reorganizagdo Ou reconversdo interna, redugao ou encerramento de

actividades e destes factos resultarem a necessidade de
extinguir ou transformar de forma substancial postos de
trabalho, pede o empregador promover o despedimento dos
trabalhadores que ocupem esses postos.
ARTIGO

231°

(Procedimento para o despedimento individual)

1.
mento
que o
cinco,

O empregador que pretenda promover o despedicom fundamentos referidos no artigo anterior, desde
ndmero de trabalhadores a despedir seja inferior a
deve enviar ao érgao representativo dos trabalha-

dores comunicagdo
norizada:

escrita indicando,

de forma porme-

a) as razdes econémicas, tecnoldégicas ou estruturais

que impdem a organizaga4o, reducdo ou encerramento e a descrigdo destas;

b) os postos de trabatho afectados, com indicagdo do
nimero de trabalhadores que representam e da
respectiva qualificagao profissional;
c) a possibilidade ou impossibilidade de transferir
esses trabalhadores, no todo ou em parte, para
outros postos de trabalho existentes ou a criar,
por forga da reorganizagdo e para os quais seja

exigida a mesma ou idéntica qualificagdo
profissional e que tenham direito a salério igual
Ou superior.

5. Na falta de entrega de parecer escrilo ao empregador,
no prazo reterido no n.° 3, entende-se que o 6rgaio de

6. Sendo o parecer desfavordvel,

o empregador,

se

mantiver a intengdo de proceder 4 extingdo ou transformagao de posto de trabalho, deve apresentar pedido de
autorizagao aos servigos provinciais do Ministério de tutela
do Trabalho, competentes na drea das relacies colectivas,
fazendo acompanhar o pedido de copias da comunicagio
dirigida ao érgéo representativo dus trabulhadores, do
parecer por este emitido, e ainda do quadro de pessoal.
7. O representante

provincial do Ministério de tutela

do Trabalho dispée de 10 dias Uileis para decidir, enten-

dendo-se, no caso de falta de comunicagéo fundamentada
ao empregador dentro deste prazo, que nio se opGe A

medida pretendida.

8. Se o representante provincial se opuser, pode o
empregador reclamar para o director nacional competente
na drea das relagdes colectivas do trabalho, que decide em

definitive, no prazo de 15 dias contados da apresentagao da

reclamacao, entendendo-se que a atendcu, se naquele
prazo nada for transmitido ao empregador.

9. O disposto nos n.” 6 & 8 deste artigo aplica-se, com
as necessarias adaptagdes, no caso de na empresa ou centro
de trabalho no estar constituido Grgdo representative dos
trabalhadores, devendo o empregador referir tal circuns-

lancia no pedido de autorizacao.

ARTIGO

232."

(Aviso prévio)

1, Nao havendo oposigao a extingdo ou transformagio
dos postos de trabalho, nos termos definides nus n.%s 3, 5, 7

ou 8 do artigo anterior, o empregador envia uo trabalhador

ou trabalhadores que ocupam os postos de trabalho a
extinguir ou transformar aviso prévio de despedimento.
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2. Se o trabathador tiver usado da faculdade que lhe
confere'o ntimero anterior, deve o empregador considerar
a posigdo assumida, e, nos cinco dias iiteis seguintes,

antecedéncia minima de 60 ou 30 dias, conforme os

trabalhadores sejam quadros e técnicos médios e superiores ou doutros grupos profissionais.

responder, aceitando as razdes ou propostas do trabalhador

2. O aviso prévio deve mencionar a data em que o
contrato do trabalho cessa e ser acompanhado de cépia
da comunicagdo a que se refere o n.° 1 do artigo anterior.

b) em caso de igualdade de qualificagdo, os mais
antigos.
, ,2. Para os fins da alfnea 6) do ntimero anterior, a

antiguidade do trabalhador é acrescida de um ano pelo
cénjuge ou pessoa, que, comprovadamente, com ele viva
em unido de facto e de um ano por cada filho menor de
14 anos.

3. O despedimento de antigos combatentes ¢ de trabaIhadores com capacidade de trabalho reduzida, com um
grau de incapacidade igual ou superior A 20%, estd sujeito

4 autorizagdo da Inspecgiio Geral do Trabalho, nos termos

estabelecidos no n.° 3 do artigo 227.°

4. Em qualquer caso, ndo pode o empregador promover

© despedimento de trabalhadores com o contrato de trabalho por tempo indeterminado enquanto houver postos de
trabalho de iguais ou idénticas exigéncias funcionais
ocupados por trabaihadores contratados por tempo determinade,
ARTIGO 2345
(Atitudes do trabalthador face ao aviso prévic)

contadas

do recebimento

do

a) impugnar a forma de aplicagao dos critérios
-referidos no artigo anterior, indicando os trabatrabalhador

que

o deveriam

preceder na cessagdo do contrato,
b) mencionar a eventual existéncia de outros postos
de trabalho para os quais considere poder ser
declarando,

saldrio.

1, Durante o perfodo de aviso prévio, o trabalhador tem
direito & cinco dias uteis de dispensa remunerada para
procurar trabalho, podendo usar essa dispensa de forma

mesmo

que de salario inferior,

neste caso,

a sua aceitagao

desse

ao

empregador até ao dia anterior ao inicio de cada auséncia.

2. O trabalhador despedido nos termos desta subsecgao
tem preferéncia na readmissdéo na empresa, para postos

de trabalho que venham a ficar vagos e para que possua
qualificagao, no decurso dos 12 meses seguintes.

3. Para efeitos do nimero anterior, a empresa deve
cumprir o disposto no n.¥ 2 do artigo 210.%, sob cominagéo
do n° 3 da mesma disposigao.
ARTIGO 236.
(Compensacao)

O trabalhador despedido nos termos desta subsecgao
tem direito a uma compensacao calculada nos termos do

n.” 1 do artigo 261 *

ARTIGO 2372
(Recurso judicial do despedimento)

1, O trabalhador pode recorrer judicialmente do despedimento com qualquer dos seguintes fundamentos:
a) falta de autorizagfo para a redugSo ou alteragao
do posto de trabalho;

aviso prévio, pode o trabajhador:

transferido,

ARTIGO 235.9
(Direitos do trabalhador)

repartida ou por uma s6 vez mediante comunicagao

a) os mais qualificados;

ow

do saldrio do perfodo de aviso

prévio em falta.

mento, o empregador deve respeitar os seguintes critérios
de preferéncia na manutengdo de emprego:

lhadores

mento, o contrato de trabalho cessa na data constante do
mediante o pagamento

1. Na determinagao dos trabalhadores a despedir e caso
néo se trate do encerramento do servigo ou estabeleci-

duas semanas

3. Se o empregador mantiver a intengio de despedi-

aviso prévic, podendo o empregador antecipar essa data,

ARTIGO 2334
(Critério de manutencgdo de emprego)

1. Durante

ou mantendo a intengdo de despedimento.

b) recusa de transferéncia
trabalho existente que
termos da alfnea 6) do
‘c) violagio dos critérios de

tengo do emprego;

pata outro posto de
tenha referido nos
n.* 1 do artigo 234.%;
preferéncia na manu-

d) falta de autorizagaéo exigida no n.* 3 do
artigo 233.%, se for detentor de qualquer das
situagdes protegidas.
2. Sendo o despedimento declarado judicialmente
improcedente, tem direito a ser reintegrado no posto de

trabalho imediatamente

julgado.

apds o transito da sentenga em
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3..Se o trabalhador nao desejar ser reintegrado ou se o

€) outras informagGes consideradas Uteis para permitir avaliar a situagio e a necessidade e dimen-

empregador o nao pretender ou nao o poder fazer
por encerramento do estabelecimento, é-lhe devida uma
indemnizag&o calculada nos termos do disposto no
artigo 263.°, independentemente da compensagfo devida

nos termos do artigo 236,°

4, Tanto no caso de ser reintegrado como no caso de
ser aplicado o disposto no nimero anterior, ao trabalhador
sdo devidos os saldrios de base contados desde a data do
despedimento, com os limites fixados no n.* 3 do
artigo 229.°
5. Aindemnizagao calculada nos termos do artigo 263.%,
é substitufda por indemnizacio calculada nos termos do
artigo 265.° sempre que o despedimenio sejad
d

improcedente pelos fundamentos das alineas 2) ou d)} do
n.* 1 deste artigo.

SECCAO V

Despedimento Colectivo
ARTIGO

238.3

(Aplicacgio do processo de despedimento colectiva)

Sempre que, pelos fundamentos indicados no
artigo 230.°, a extingdo ou transformagdo dos postos de
trabalho afecte o emprego de 5 ou mais trabalhadores,
mesmo que a extingdo das relagdes jurfdico-laborais

seja feita em momentos sucessivos, dentro do prazo de
trés meses, aplica-se o procedimento de despedimento

sio do despedimento.

3. A esta comunicagio o empregador deve juntar uma
cépia do quadro do pessoal com os trabathadores indicados
por nome e classificagdo profissiona}, distribufdos por
sectores organicos do estabelecimento.
4. Se nao estiver constitufdo o G6rgao representative dos
trabalhadores, na data do envio da comunicagiio aos
servigos provinciais do Ministério de tutela do Trabalho, o
empregador deve afixar comunicagéo escrita a todos os
trabalhadores do estabelecimento ou dos sectores a serem
abrangidos pelas medidas de reorganizaciio, redugio ou
encerramento, dando-lhes nota da intengfio de promover o
despedimento e informando-os de que podem, no prazo de

uma semana, eleger uma comissdo de trés ou cinco trabathadores, conforme a intengdo de despedimento abranja até
25 ou mais trabalhadores, para ser sua representante
nos actos posteriores do processo.

5. Se, nos cinco dias Gteis seguintes, o empregador
receber comunicagao de constituigéo da comissdo de trabalhadores, com identificagéo dos seus componentes, deve
enviar & referida comissio cépia da comunicagdo que
enviou aos servigos provinciais, nos termos don.” 1 deste

artigo.

—

ARTIGO

240."

(Consultas}

colectivo, regulado nesta seccio.

1. Durante o prazo de duas semanas contadas do envio

mento;

b) as medidas de reorganizagdo, redugao de actividades ou encerramento de servigos com que o
empregador pretende ajustar o funcionamento

da empresa ou estabelecimento & situagdo

existente;

c}o Meee
nimero dee trabalhadores a despedir, com indi-

cagdo das respectivas qualificagdes profissionais e dos seclores a que pertencem;

d) os critérios a utilizar na selecgéo dos trabalhadores a despedir;

representantes dos trabalhadores, de que constem os termos
do acordo.

3. Se nao for oblido acordo, deve ser igualmente
lavrada acta indicando, de forma suméria, as razGes da falta
de acordo e as solugGes propostas pelos representantes dos
trabalhadores.

oO € no outro, uma copia da acta, ou a indi-

¢

a) a descrigéo das razes econémicas, tecnolégicas
ou estruturais que fundamentam o despedi-

assinada pelo empregador ou seu representante e pelos

ossfyvel

2

2. AcomunicagSo deve conter:

2. Se for obtido acorde, deve ser lavrada acta final,

t

ha area das relagdes colectivas de trabalho.

que impegam ou reduzam a dimensao do despedimeanto.

f

do Ministério de tutela do Trabalho com competéncia

ou com a comissao especiafmente eleita, para troca de
informagées e esclarecimentos e para procura de solugoes

=
3
°
a

mento colectivo deve comunicar a intengao ao 6rgao
representativo dos trabalhadores e aos servicgos provinciais

=

1. O empregador que pretenda efectuar um despedi-

da comunicagao a que se referem os n."s 1 ou 5 do artigo
anterior, o empregador deve promover a realizacdo de,
pelo menos, trés reunides com o Grpio de representagdo

b

ARTIGO 239.8
(Procedimento para o despedimento colectivo)

lavrd-la,

mesmo que essas razGes sejam a nfo constituigdo da
comiss4o de representantes a que se refere on.” 4 do artigo
anterior, € enviada pelo empregador aos servigos provinciais referidos non.” { do mesmo artigo.
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ARTIGO 241.2
(Intervencdo dos servicos provinciais)

1. Ndo tendo sido possivel obter acordo, os servicos

provinciais do Ministério de tutela do Trabalho devem
convocar, dentro dos 10 dias seguintes, uma reunific com o
empregador e os representantes dos trabalhadores, se o
érgio de representacio existir ov a comissdo tiver sido

eleita e procurar alcangar o acordo das partes, quanto a
manutengéo ou no, da intengdo de despedimento e 4

dimensao deste.
2. O representante provincial deve notificar o empregador e ao Grgao representativo ou comissio dos trabalha-

se se opGe ou nao, ao
despedimento colectivo, entendendo-se, em caso de falta

dores, de forma

fundamentada,

de notificagéo fundamentada, que nao se opoe.
ARTIGO

242.3

(Reclamagio)

1. Se o representante provincial se opuser, o empregador pode reclamar pata 0 director nacional com competéncia na drea da& relagdes colectivas de trabalho, ou para
o Ministério de tutela do Trabalho, conforme a intengao
de despedimento abranja até 25 ou mais trabalhadores.
2. A decisio sobre a reclamacdo deve ser tomada
no prazo de 15 dias e pode ser no sentido de proibir ou
autorizar o despedimento, no todo ou parcialmente.

3. Na falta de comunicagao da deciséo ao empregador,
no prazo estabelecido no ndimero anterior, entende-se nao
haver oposicio ao despedimento.
ARTIGO

243"

(Critérios de despedimento)

Na determinacdo dos trabalhadores a despedir, 0
empregador deve respeitar 0 disposto no artigo 233.°
ARTIGO 244°
(Aviso prévio e mapa dos trabalhadores)

1. No caso de ter sido obtido o acordo para efectuar os

despedimentos, nos termos do n2 2 do artigo 240.% ou do

n® 1 do artigo 241.2 ou de no ter havido oposigao nos
termos do n.2 2 do artigo 241." ou dos n.°s 2 e 3 do
artigo 242.%, se o empregador mantiver a decisio de despe.
a despedir um
dimento, deve enviar a cada tra

aviso prévio com indicagdo expressa da data em que
cessa 0 respectivo contrato de trabalho e de que houve
acordo do érgio de representagao ou da comissio eleita,

ou dos servigos competentes,

DA

REPUBLICA

2. O prazo de aviso prévio conta-se da data da
sua entrega ao trabalhador e nado pode ser inferior a:
a) 60 dias, tratando-se de quadros e técnicos médios e

superior ou de trabalhadores protegidos pelo n? i
do artigo 227.%;

b) 30 dias para os restantes trabathadores.
3. Salvo no caso de encerramento total do estabelecimento ou servigo se a aplicagdo dos critérios definidos

no artigo 233." conduzir a inclusdo no grupo dos trabaIhadores a despedir, de antigos combatentes ou de trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, com grau de
incapacidade igual ou superior & 20% o empregador nao os ©
deve despedir sem prévia autorizagdo da Inspecgéo Geral
do Trabatho,

nos

terrios

esiabelecidos

no

a.° 3 de

artigo 227.°

4, O aviso prévio enviado aos trabalhadores a que se

refere on." 2 deste artigo fica sem efeito, se ao empregador

for comunicada a oposicio da Inspecgiio Geral do Trabalho

ao respectivo despedimento ou se essa oposigdo for
mantida nos termos da alfnea c) do n.® 3 do artigo 227°

5. A falta do aviso prévio, no todo ou em parte, confere
ao trabalhador o direito aos saldrios correspondentes ao
perfodo em falta.

6. Na data de envio das comunicagdes de aviso prévio,
o empregador deve enviar ao centro de emprego da respectiva Area, com eépia aos servigos provinciais do Ministério
de tutela do Trabalho, um mapa a identificar todos trabalhadores avisados de despedimento, mencionando em relagao
a cada um:

a) nome completo;
b) morada;
c) data de nascimento;
d) data de admissao na empresa,
¢) data em que o contrato cessa;
f) mimero de beneficidrio da Seguranga Social;
g) profissao;
h) classificag&o profissional;
i) GHtimo saldrio de base.
ARTIGO

245°

(Direltos dos trabalhadores)

_ Aos trabalhadores em regime de aviso prévio é aplicavel o disposto no artigo 235.°
ARTIGO 246.
(Compensagéo)

O trabalhador despedido em processo de despedimento
colectivo tem direito a uma compensagdo calculada nos

termos do n.® 1 do artigo 261.°
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ARTIGO 247.
(licltude do despedimento)

O despedimento do trabalhador €
situagdes:

SECCAO VI
Resclsfio do Contrato por Lniciativa do Trabalhador

ilicito nas seguintes

a) quando as razGes invocadas para fundamentar o

despedimento coiectivo, nos termos do n.” 2
do artigo 240.°, forem comprovadamente
inexistentes;

b) nao tiver sido precedido de acordo;

ARTIGO 250°
(Modalidades de resciséo)

1. O trabalhador pode rescindir o contraio com ou
sem justa causa.
2. A rescisio com justa causa pode ter fundamentos
respeitantes ao empregador ou estranhos a este.
ARTIGO 251.
{Resciséo com justa causa respeitante ao empregador)

c) tiver havido violagdo dos critérios de preferéncia
na manutengdo do emprego;
ad) abranger trabaihadores protegidos nos termos do
n.” 1 do artigo 227.9 e nao tiver havido autori-

zagéo da Inspeccdo Geral do Trabalho.

1. A rescisio do contrato, por iniciativa do trabalhador,
é feita com justa causa relativa ao empregador, quando este
viole, culposa ¢ gravemente, direitos do trabaihador estabelecidos

ARTIGO 248."
(Declaragéo e efeitos da ilicitude)

1. Sendo o despedimento declarado ilfcito, por sentenga
transitada em julgado, o empregador é obrigado a reintegrar o trabalhador e a pagar-lhe os saldrios que teria
recebido desde a data de despedimento até a data da
senienga.

na lei, na convengao

colectiva de trabalho ou

no

contrato de trabalho.
2. S40 designadamente justa causa para a rescisdo:
a) a falta culposa de pagamento pontual do saidrio,
na forma exigida;
b) a aplicagdo de qualquer medida disciplinar de
forma abusiva, nos termas do artigo 59.°;

2. Se o fundamento da ilicitude for o definido na
alinea b) do artigo anterior, os salérios a que se refere o
nimero anterior estéo sujeitos aos limites estabelecidos no
n.® 3 do artigo 229.°
3. Se a reintegracgfo nao for possivel ou se o trabaihador
ndo quiser ser reintegrado, tem este direito, em sua substi-

tuigdo, a uma indemnizagfo a fixar nos termos do
artigo 263.°, a que acresce 4 compensagio devida nos
termos do artigo 246."
4, A indemnizagao calculada nos termos do artigo 263."
é substitufda por indemnizagéo calculada nos termos do

artigo 265.° sempre que o despedimento seja declarado
improcedente pelos fundamentos das alfneas a) ou c) do
artigo anterior.
ARTIGO

249.

(Competéncia do tribunal)

1. Compete ao tribuna! decretar a ilicitude do despedimento colectivo e fixar os seus efeitos.
2. O decretamento de iticitude com os fundamentos
previstos nas alfneas a) e b) do artigo 247.*° s6 pode ser
feito em acgao intentada pela maioria dos trabalhadores
despedidos, sendo para o efeito que a intentem 15 e
aproveita a todos os trabalhadores abrangidos pelo mesmo
processo de despedimento colectivo, constituindo caso
julgado em relacao a todos.
,

c) a falta de cumprimento, repetido ou grave, das
normas de higiene e seguranga no trabalho;
d) as ofensas 4 integridade fisica, honra ¢ dignidade
do trabalhador ou dos seus familiares directos,
praticadas tanto pelo empregador como petos
seus representantes;

e) a violagdo culposa e grave de direitos legais ou
convencionais do trabalhador;

fa lesaio de interesses patrimoniais sérios do traba_ thador;

g) a conduta intencional do empregador ou dos seus
representantes, no sentido de levar o trabalhador a fazer cessar o contrato.

3. A resciséo do contrato pelo trabalhador pelos fundamentos referidos no numero anterior considera-se despedimento indirecto,
4. O despedimento indirecto s6 é licito se for feito por
escrito, com indicacdo suficiente dos factos que o fundamentam e sé pode ser feito no prazo de 15 dias contados do
conhecimento dos mesmos factos.
5. O despedimento indirecto confere ao trabalhador o
direito a receber do empregador uma indemnizagio
determinada nos termos do artigo 265.°

DIARIO
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ARTIGO 252°
(Resciséo com justa causa estranha ao empregador)

|. O trabalhador pode rescindir o contrato cem justa
causa estranha ao empregador com os seguintes fundamentos:

b) alteragéo substancial e duradoura das condigées
de trabalho, quando decidida pelo empregador
no exercicio legitimo dos deveres que lhe
reconhece o artigo 43.°
2. A decisaéo de extingio da relagdo juridico-laboral

é comunicada por escrito ao empregador, com indicagdo
dos seus fundamentos e produz efeitos imediatos, sem
constituir qualquer das partes em

responsabilidade para

com a outra.
ARTIGO 253.
(Rescisdo do contrato sem justa causa)

1, Néo havendo justa causa para a resciséo do contrato
pelo trabalhador, pode este extinguir a relagéo juridico-laboral, mediante aviso prévio escrito a0 empregador,
com

2. Presume-se a intengdo de nao regressar ao trabalho
quando o trabalhador:
a) imediatamente

a antecedéncia

minima

de

15 dias ou 30 dias,

conforme a antiguidade seja inferior a trés anos ou igual
ou superior a este limite.
2. Os limites minimos s4o elevados para 30 ou 60 dias,
nas mesmas condicdes de antiguidade, se se tratar de
quadro técnico superior ou técnico médio.
3. A falta, total ou parcial, do aviso prévio constitui o
trabalhador na obrigagao de indemnizar o empregador com
o valor do saldrio correspondente ao periodo de aviso
prévio em falta.
4. Se o empregador

recusar aceitar a prestagéo do

trabalho durante o perfodo de aviso prévio, fica obrigado
a pagar ao trabalhador o saldrio correspondente ao perfodo
de aviso que este ndo possa cumprir.

5. Oo regime de indemnizagio por falta de aviso prévio,
estabelecido no n.* 3 deste artigo, é aplicdvel sempre que o
trabalhador se despega, invocando justa causa com os
fundamentos referidos no n.® 2 do artigo 251.2 ou no n° |
do artigo 252.° e estes sejam comprovadamente falsos.
ae

ARTIGO 254°
(Abandono do trabalho)

1. Ha abandono do trabalho quando o trabalhador se
ausenta do centro de trabaiho com a intengao declarada ou
presumivel de nao regressar.

antes ou depois

de iniciar a

auséncia tenha declarado publicamente ou aos
companheiros

a) necessidade de cumprir obrigagdes Jegais imediatamente incompativeis com a manutengado da
relagao jurfdico-laboral;

DA REPUBLICA

de trabalho a intengio de nao

continuar ao servigo do empregador;

b) celebre novo contrato de trabalho com outro
empregador,

presumindo-se

essa celebragdo

quando passe a trabalhar em centro
trabalho ndo pertencente ao empregador;

de

c) se mantém ausente por um periodo de duas
semanas consecutivas, sem informar o empregador do motivo da auséncia.
3, O empregador, ocorrendo qualquer das situagdes
referidas no ndmero
ao trabalhador,

para

anterior, deve fazer uma comunicacdo
a titima

morada

conhecida

deste, a

declaré-lo na situagio de abandono do trabalho se nos trés
dias tteis seguintes nao provar documentalmente as razOes
da auséncia e a impossibilidade de ter cumprido a
obrigagdo de informagio e justificagdo da auséncia,
estabelecida no artigo 151.°
4. O abandono do trabalho vale como rescisio do
contrato sem justa causa e sem aviso prévio € constitui o
trabathador

na obrigagdo

de pagar

ao empregador

a

indemnizagdo estabelecida no n.” 3 do artigo 253.°, sem
prejufzo da aplicagéo do disposto no artigo 49.*, se for o
caso,
SECCAO

VII

ARTIGO

255.4

Exoneragéo do Trabalhador Nomeado

(Comissio de serviga)

O exercicio de fungdes de direcgdo de um estabelecimento ou servico ou de outras formas de responsabilidade
superior pelas actividades duma unidade estrutural de uma
empresa, bem como das fungdes de secretariado pessoal de
membros do érgéo de administragdo ou de direcgio e ainda
de outras funcgdes exigindo uma especial relagdo de

confianga, pode ser atribuido, em comissao de servigo, a
trabalhadores do quadro da empresa ou a trabalhadores
estranhos e fica sujeito as disposigdes dos arligos seguintes.
ARTIGO 2563
{Acorde escrito)

A nomeagéo em comisséo de servigo € precedida de
acordo escrito com

o trabalhador

nomeado,

contendo

pelo

menos as seguintes mengoes:

a) identificagdo das partes;
b) cargo ou fungéo a desempenhar pelo nomeado, em
comissdo de servigo;
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c) classificago profissional e posto de trabalho que o
nomeado ocupa no quadro da empresa, a data da
nomeagao, se for o caso,
d) fungdes e classificagéo profissional que passa a
deter, finda a comissdo de servigo, tratando-se de

trabalhador estranho e o acordo envolver a sua
integragdo no quadro;
e) duragio da comissfo de servigo e possibilidade de
sua renovagaéo,
determinado.

se a nomeagaéo
,

ARTIGO 2592
(Contagem do tempo de servico)

O tempo de exercicio de cargos ou fungdes em comis-

siio de servico conta-se, pata todos os efeitos, como se

tivesse sido prestado na classificagdo profissional que o
trabalhador possui no quadro da empresa, ou na que lhe for
devida nos termos da alfnea a) do n.° 1 do artigo anterior. -

for por tempo

ARTIGO 257.
(Cessagho da comisséo de servigo)

1.
cessar
refere
termos
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A todo o tempo, pode qualquer das partes fazer
a comissdo de servigo, salvo se o acordo a que se
o artigo anterior incluir a respectiva duragao nos
da alinea 2) do mesmo artigo.

ARTIGO 260.°
{Exclasaio)

Tratando-se de trabaihador nio pertencente ao quadro

de uma empresa ptiblica ou em que o Governo tenha, legalmente, o direito de nomear e exonerar gestores, O desem-

penho das respectivas fungdes por nomeacdo do Governo €
nos termos da alinea g)
cay
GXCiuIGO GO regim
desta secgad,
do artigo 2.”
eavetufdna

ARTIGO

258.°

_

1. Com

a exonerag&o, o termo da comissdo de servigo
ou a cessacao por iniciativa do trabalhador nomeado, este
tem direito a:

a) regresso 4s fungdes e posto de trabalho que detinha no momento da nomeagao ou a que tenha,
entretanto, sido promovido, se pertencer ao

quadro da empresa;
b) integragfio nas fungGes e classificagao profissional
que tenham sido acordadas nos termos da alinea
d) do artigo 256.°, se nfo pertencendo ao quadro da empresa, essa integracao tiver sido prevista;

¢) compensagéo que, eventualmente, tenha sido pre-

vista no acordo, se ndo houver lugar a integraco referida na alinea anterior.

2. Se o trabalhador pertencer ao quadro da empresa € a

comissao de servico cessar por exoneragdo, tem direito a
rescindir o contrato de trabalho, nos 30 dias seguintes a
exoneragao, ficando com o direito a sua indemnizagao
calculada nos termos do artigo 265.°

. 3. Os direitos previstos na alfnea a) do n." 1 e non. 2

deste artigo ndo so exigiveis, se a cessagio da comissao de

servico for consequéncia de despedimento com justa causa
disciplinar que nao seja declarado improcedente.

VIII

Indemnizagées e Compensagbes

ARTIGO 261.*
(Compensagiio por cessagéo do contrato por motives
relatives ao empregador)

ou funcdes tenha durado até dois ou mais de dois anos.

(Direitos do trabalhador)

recime

SECGAO

2. A exoneracdo, ou cessagéo da comissdo por iniciativa
da empresa, estd sujeita a aviso prévio ao trabalhador, com
a duragio de 30 ou 60 dias, conforme o exercicio do cargo
3. A falta, total ou parcial, do aviso prévio confere ao
trabalhador o direito de ser indemnizado pelo valor do salario correspondente ao perfodo em falta.

dn

1. O vator da compensagdo devida ao trabalhador
no caso de cessacio do contrato de trabalho por motivos
relativos ac empregador € 0 cotrespondente ao salario de
base praticado A data da cessagdo, multiplicado pelo
ndmero

de anos de antiguidade, com

o limite de cinco,

sendo o valor assim obtido acrescide de 50% do mesmo
saldtio de base multiplicado pelo nimero de anos de
antiguidade que excedam aquele limite.

2. O direito 4 compensacao
reconhecido:

assim calculada esta

a) no artigo 236.°, para o caso de despedimento
individual com justa causa objectiva;
b) no artigo 246.*, para o caso de despedimento do
trabalhador em despedimento colectivo;
c) na alfnea b) do n.® 4 do artigo 207.*, para 0 caso
de caducidade apés a suspensdo do contrato por
razGes objectivas.
ARTIGO 2628
(Compensacho por reforma)

1. A compensagio devida nos casos de caducidade do
contrato de trabalho por reforma do trabalhador, prevista no
n” 1 do artigo 218.", determina-se muitiplicando 25% do
salério de base praticado na data em que o trabalhador
atinge idade legal de reforma pelo niimero de anos de
antiguidade na mesma data.
2. A compensagio

calculada

nos

termos

do

ndmero

anterior aplica-se ainda no caso de caducidade apdés
suspensdo do contrato nas condigdes reguladas no n.° 2 do
artigo 207.°
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ARTIGO 263°
(Indemnizagdo por nao reintegracio)

ARTIGO

anos de antiguidade do trabalhador.

266°

No caso de despedimento do trabalhador beneficidrio
de protecgao especial nos termos das alfneas c)e d) done 1
do artigo 227.° nao tiver sido precedido de autorizagao da
Inspecgdo Geral do Trabalho, quando seja exigida, a
indemnizagéo calculada, conforme o caso. nos termos do
artigo 263." ou do artigo 265.°, & ucrescida de 50% do
respectivo montante.ARTIGO

2. O direito a essa indemnizacio est4 previsto:
a) no n.* 3 do artigo 237.°, para o caso do direito a
integragdo ter sido declarado por improcedéncia

do despedimento individual com invocagdo de
justa causa objectiva, com as excepcdes estabelecidas no n.® 4 do mesmo artigo;
b) no n.° 3 do artigo 248.°, para o caso do direito a
reintegragdo ter sido reconhecido por ilicitude
do despedimento colectivo, com as excepgdes

ARTIGO 264"
(Indemnizacdo em caso de faléncia, insolvéncia ou extingéo
do empregador colectivs)

A indemnizag4o reconhecida no n.* 1 do artigo 219.°,
devida no caso de caducidade do contrato, por faléncia ou
insolvéncia do empregador e por extingdo da personalidade
juridica do empregador em nome colectivo, é determinada
multiplicando 50% do valor do saldrio de base do trabade anos de

267"

*

(Determinacdo da antiguidade)

Na determinagio da antiguidady do trabalhador, para os
efeitos dos artigos anteriores desta seccfio, as Tracgdes de
ano iguais ou superiores 4 trés meses contam-se como um
ano de antiguidade.
.

CAPITULO XI

Condigées Aplicaveis a Grupos Especfficos
de Trabathadores
SECCAO

estabelecidas no n.° 4 do mesmo artigo.

pelo nimero

REPUBLICA

(Indemnizagao do trabalhador com proleccdo especial)

1. A indemnizagéo compensatdéria por nao reintegracgao
do trabalhador despedido ou por este nio pretender ser
reintegrado, sempre que, para fundamentar o despedimento, tenha sido invocada justa causa objectiva, & a
correspondente 4 50% do valor do saldrio de base praticado
a data do despedimento multiplicado pelo nimero de

Ihador 4 data de caducidade

DA

Trabalho da

Condigées

|

Mulher

SUBSECCAO

Especificas

|

Aplicdvels4 Mulher

ARTIGO 268.4
(Igualdade de tratamento e néo discriminacao
no Trabalho)

1. A mulher trabalhadora é garantida, por referéncia ao
homem, a igualdade de tratamento e a nfo discriminacio
no trabalho.
2. Em consequéncia, é garantido as trabalhadoras:

ARTIGO 265.*
tndemnizagaéo por despedimento individual)

a) 0 acesso a qualquer emprego, profissiio ou poste
de trabalho;

t. A indemnizagdo devida ao trabalhador em caso de
decretamento judicial de improcedéncia do despedimento
individual com invocagéo de justa causa disciplinar, nao

b) a igualdade de oportunidade e dé tratamento
no acesso as acgGes de formagdo e de aperfeigoamento profissional;

havendo reintegracao e em caso de despedimento indirecto,

c) 0 direito a que sejam comuns para os dois sexos
as Categorias e os critérios de classificagéo e de
promogic, com a aplicagdo do disposto no n.® 3

do saldério de base 4 data.do despedimento pelo numero de

@) o direito a salario igual para trabalho igual ou de

reconhecida respectivamente, no n.* t do artigo 229," e no
n.2 5 do artigo 251.°, é determinada multiplicando o valor
anos de antiguidade do trabalhador na mesma data.
2. A indemnizagio calculada nos termos do nimero
anterior tem sempre como valor minimo o correspondente
ao saldrio de base de trés meses.
3. A indemnizagéo calculada nos termos dos nimeros
anteriores € ainda devida nas situagdes a que se referem o
n.? 3 do artigo 20.°, o n.° 5 do artigo 237.°, o n.° 4 do

artigo 248."e 0 n.* 2 do artigo 258.°

do artigo 164.%;
valor igual;

OS

e) o direito 4 auséncia de qualquer outra discriminacho,

directa ou

indirecta,

fundada

no sexo.

3. Para os efeitos da alfnea d} do numero anterior,
considera-se:
,
a) trabalho igual, o trabalho prestado a um mesmo
empregador, quando seja igual ou de natureza
objectivamente semelhante as fungdes exercidas e as tarefas desempenhadas;
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b) trabalho de valor igual, trabalho prestado ao

mesmo empregador, quando as tarefas desempenhadas, embora de diversa natureza, sejam

consideradas

equivalentes

por aplicagdo de

critérios objectivos de avaliagdo de fungées.
ARTIGO

2. A autorizagdo

269.2

1. E proibida a ocupagio de mulheres em trabalhos-

insalubres e perigosos, bem como em todos aqueles que

sejam considerados como implicando riscos efectivos ou
potenciais para a fungdo genética.

2. Designadamente, é proibido as mulheres 0 trabalho
realizado em subterraneos e minas.
3. A proibicéo estabelecida no n.* 1 deste artigo pode
ser substitufda pelo condicionamento da ocupagao de
mulheres nos mesmos trabalhos a que os locais ou postos
de trabalho estejam dotados de equipamentos adequados e
eficazes de eliminagdo dos riscos que efectiva ou potencialmente envolvam.

4. A lista das ocupagées proibidas as muiheres, bem
como dos condicionamentes a que fica sujeito o trabalho de
mulheres nessas ocupacées, é estabelecida por decreto

executivo conjunto dos Ministros de tutela do Trabalho e
da Satide.

5. A lista a que se refere o nimero anterior deve ser
revista periodicamente, em fungaéo dos conhecimentos
cientfficos e técnicos.

a) em caso de forga maior que ocasione alteragao
anormal no funcionamento do centro de

b) quando as matérias-primas em elaboragio sejam
susceptiveis de rapida alteragdéo, correndo o
ris¢éo de perda inevitével se o trabalho nao
continuar;
¢) no caso do trabalho estar organizado no regime de
turnos rotativos, tendo as trabalhadoras dado o
seu acordo 4 sua inclusdo nos turnos.

3. O requerimento para a prestagdo de trabalho
nocturno por mulheres deve ser decidido, face aos fundamentos invocados, no prazo de trés dias Uteis, sob pena
de se considerar concedida a autorizagao.
4. A proibigdo do trabalho

nocturno

4s mulheres

em estabelecimentos industriais nao se aplica:

a) as trabalhadoras que exergam fungdes de direcgéo
ou de cardcter técnico, que envolvam responsabilidade;
b) As trabalhadoras que se ocupem dos servigos de
higiene ¢ de bem-estar, desde que nao efectuem
normalmente trabalho manual.

5. As trabalhadoras referidas no artigo anterior, que
tenham a seu cargo filhos menores de 10 anos, é aplicavel
© disposto no n.° 4 do artigo 104.°
SUBSECCAO II
Proteccéo da Maternidade

lar

constitufdo e responsabilidades familiares, deve o empregador facilitar o trabalho em tempo parcial, em qualquer
das modatidades previstas no n.* 1 do artigo 119.° com
reducdo proporcional da remuneragao.
271.°

(Duragfo ¢ organizagiéo do trabalho)

1. Sem prejuizo do estabelecido nesta lei, no que

respeita a duragdo e organizacdo do tempo de trabalho,
as mulheres sfo garantidos os seguintes direitos:

a) intervalo de repouso entre o termo do trabalho
de um dia e 0 inicio do perfodo de trabalho
do dia seguinte, estabelecido no n.° 6 do
artigo 97." é elevado para 12 horas;
b) a nao prestacao de trabalho nocturno em estabelecimentos industriais sem autorizagao da Inspeccao Geral do Trabalho.

b) do ndmero

anterior s6 pode ser concedida nas seguintes situagées:

ARTIGO 270°
(Trabalho em tempo parcial)

ARTIGO

na alfnea

trabatho;

(Trabalhos proibidos e condicionados)

Salvo inconveniente grave, as trabalhadoras, com

exigida

ARTIGO

272°

(Direitos especiais}

1. Durante o perfodo de gravidez e apds o parto, a

mulher trabalhadora tem os seguintes direitos especiais:

a) néo desempenhar, sem diminuigéo do salario,

tarefas desaconselhdveis ao seu estado ou que

exijam posigdes incémodas ou prejudiciais,
devendo o empregador assegurar-lhe trabalho
adequado ao seu estado;
b) nao prestar trabalho extraordindrio nem ser

transferida de centro de trabalho, salvo se

localizado na mesma drea geografica e para
permitir a mudanga de trabalho a que se refere a
alfmnas
anned

4
iar
anterior;

c) nao poder a Inspecgéo Geral do Trabalho autorizar a prestagéo de trabalho nocturno, nos casos

a que se refere o n.® 2 do artigo 271.° e deixar

de o prestar, se o vinha prestando;

DIARIO
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d) nao ser despedida, salvo infracgao disciplinar que
torne imediata e praticamente

impossivel

manutengao da relagdo juridico-laboral;

a

e) interromper o trabalho diario para aleitamento do

fitho, em dois perfodos de meia hora cada, sem
diminuigéo do saldrio, sempre que o filho

permanega, durante o tempo de trabalho, nas

instalagGes do centro de trabalho ou em infan-

tario do empregador;

f) beneficiar das ticengas de maternidade reguladas
nos artigos seguintes,
2. Para gozar os direitos previstos no ndmero antericr,

deve a trabalhadora comprovar o seu estado de gravidez
perante o empregador, com toda a antecedéncia possivel,
mediante a apresentagdo de documento emitido pelos
servicos de satide, salvo se 0 seu estado for evidente.

3. As proibigées constantes das alineas a), b) e c) do
n® 1 deste artigo aplicam-se até tras meses ap6s o parto,
podendo algumas delas ser prolongadas, se por documento
médico for justificada a necessidade de tal alargamento.
4. A proibigéo

de despedimento

salvo

infraccao

disciplinar grave, estabelecida na alinea d) do n.° 1 deste

artigo, mantém-se até um ano apés © parto.

5. A Inspecgao Geral do Trabalho tem o direito de
verificar se a infraccéo disciplinar cometida pela trabalhadora torna imediata e praticamente impossivel a manutengiio da relagaio juridico-laboral, devendo, para o efeito,
aplicar-se o disposto no n.° 3 do artigo 227.
6. As interrupgées do trabalho diario, para aleitamento,
a que se refere a alinea ¢) do n." 1 deste artigo, tem lugar
nas oportunidades escolhidas pela trabalhadora, sempre que
possfvel com o acordo do empregador e sao substitufdas,
no caso do filho a néo acompanhar no centro de trabalho,
por alargamento do intervalo para descanso e refeigao em
uma hora ou se a trabaihadora o preferir, por redugéo do
perfodo norma! de trabalho diario, no infcio ou no fim, em

qualquer caso sem diminuigao do salario.
ARTIGO 2734
(Licenca de maternidade)

1. A trabalhadora tem direito, por altura do parto, a

uma licenga de maternidade de trés meses.

2. A licenca de maternidade principia quatro semanas
antes da data prevista para o parto, devendo o tempo
restante ser gozado apds este.
3.A parte da licenca a gozar apés o parto é alargada
de mais quatro semanas, no caso de ter ocorrido parto
maltiplo.

DA REPUBLICA

4, Se o parto se verificar em data posterior a prevista no
inicio da licenga, é esta aumentada pelo tempo necessario
para durar nove semanas completas apds 0 parto.

5. Durante as primeiras seis semanas apés o parto, o
empregador ndo pode receber a trabalhadora ao servigo,
mesmo que ela n&o pretenda gozar a totalidade da licenga
de maternidade.
6. Durante a licenga, o empregador deve adiantar a
trabalhadora o subsidio de maternidade devido pela Segutanga Social, completando-o, se necessdrio, até ao valor
liquido da remuneragdo que aquela receberia se estivesse
em efectividade de servico e ficando constituido no direito
de ser reembolsado do valor do subsidio.

7. A licenga de maternidade & considerada como tempo
de trabalho efectivo para todos os efeitos, salvo a remuneracdo correspondente que é da responsabilidade da
Seguranga Social.
ARTIGO 2748
(Licenga de maternidade em situagées andmalas)

1. Em caso de aborto ou de nascimento de nado-morto,

a licenga a gozar apés a data da ocorréncia é de seis semanas, nio podendo a trabalhadora renunciar ao seu gozo, ¢

sendo aplicdvel o disposto nos n.” 6 ¢ 7 do artigo anterior.

2. Se o filho falecer antes do termo da ticenga de maternidade, cessa o seu gozo, desde que decorridas-seis semanas apés o parto e a trabalhadora retoma o servigo uma
semana apds o falecimento.
ARTIGO

275.°

(Licenca complementar de maternidade)

1. Terminada a licenca de maternidade, a que se refere

o artigo 273.%, a trabalhadora pode continuar na situagdo de
licenga, por um periodo méximo de quatro semanas, para
acompanhamento do filho.
2. O perfodo complementar de
rado e s6 pode ser gozado mediante
empregador, com indicagéo da sua
empresa no disponha de infant4rio
ARTIGO

licenga nfio € remunecomunicagdo prévia ao
duragdo e desde que a
ou creche.

276.*

(Ausénclas durante a gravidez e apés parto)

1. Durante o perfodo de gravidez e até 15 meses apds 0
parto, a trabalhadora tem direito « faltar um dia por més
sem perda de saldrio, para acompanhamento médico do seu
estado e para cuidar do filho.

2. Este direito nféo é cumulavel, no periodo apds o

parto, com a prestagio de trabalho em tempo parcial, a que
se refere o artigo 270."
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4. O Estado deve assegurar a criagdo e funcionamento

ARTIGO 277.8
(Resclséo do contrato por iniciativa da trabalhadora)

A trabalhadora, durante a gravidez e alé 15 meses
apés o parto, pode rescindir o contrato sem obrigagiio de
indemnizagéo, mediante aviso prévio de uma semana
ao empregador.
ARTIGO 278.7
(Protecefo contra o despedimento por causas objectivas)

Durante a gravidez e até 12 meses apds o parto, a trabaIhadora goza do regime especial de proteccao contra ©
despedimento individual por causas objectivas e contra 0
despedimento colectivo que on." 3 do artigo 233." eo n# 3
do artigo 244.° estabelecem para os antigos combatentes €
para os trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida.
ARTIGO
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279.9

(Complemento de férias)

O perfodo de férias das trabalhadoras com fithos
menores a seu cargo é aumentado de um dia de férias
por cada filho com idade até 14 anos.
ARTIGO 280°

de estruturas de formagio profissional adequadas & integracdo dos menores na vida activa.
ARTIGO 282.
(Celebragio do contrate de trabalho)

1, O contrato de trabalho celebrado com menores que
tenham completado a idade minima de admissfo ao
trabalho s6 é vdlido com autorizagéo expressa do pai,
tutor, representante legal, pessoa ou instituigéo que tenha o

menor a seu cargo ou na sua falta, da Inspecgdo Geral

do Trabalho.

2. Para menores que j4 tenham completado os 16 anos

de idade, a autorizacio pode ser tacita.

3. A autorizagho para eelebrar o contrato de trabalho
envolve sempre

cumprir os deveres da relagio jurfdico-laboral, para receber
o salério e pata fazer cessar 0 contrato.
4, O contrato

(Estruturas de apoio & crianga)

autorizagio para exercer Os direitos e

de trabalho

com

menores

celebrado por escrito, devendo o menor

1, O Estado deve implementar progressivamente uma
rede nacional de estruturas de guarda de criangas, como

infantérios, creches e jardins de infancia, adequadamente
dimensionada e localizada, dotada de meios humanos e

técnicos, bem como das condigées apropriadas & promogao

do desenvolvimento integral da crianga.

deve ser

fazer prova de

que completou os 14 anos de idade,

5. O representante legal do menor, a que se refere ©
n." 1 deste artigo, pode, a todo o tempo e por escrito,
opor-se 4 manutengio do contrato de trabalho, produzindo
a sua oposicdo

efeitos duas semanas

apés

a entrega

adequadas e o Estado dotar os meios humanos € técnicos

ao empregador ou imediatamente, se o fundamento
da oposigio forra necessidade do menor frequentar
estabelecimento de ensino oficia
profissional.

3. As empresas que colaborem na criagfo destas
estruturas é assegurada prioridade no acoshimento dos

6. A faculdade de oposigfio do representante legal
cessa no caso do menor ter adquirido o estatuto de»
maioridade, por casamento ou por outro meio legal.

2. As empresas cuja dimensdo 0 justifique devem

colaborar com

o Estado na criagéo destas estruturas,

nomeadamente mediante a cedéncia de instalagdes
apropriados.

filhos dos trabalhadores ao seu servigo.
SECCAO

Trabalho

ARTIOO

II

de Menores

ARTIGO 281."
{Principios gerais)

1. O empregador deve assegurar aos menores ao seu
servico, mesmo em regime de aprendizagem, condigdes de
trabalho adequadas & sua idade, evitando qualquer risco
para a sua seguranga, salide e educagio ¢ qualquer dano ao
seu desenvolvimento integral.
2. O empregador deve tomar as medidas tendentes a
formac&o profissional dos menores ao seu servico, solicitando a colaboragéo das entidades oficiais competentes
sempre que ndo disponha de estruturas¢ meios adequados

para o efeito.

283."

(Trabathos permitidos)

.

Os menores 86 podem ser admitidos para a prestagfio de
trabalhos leves, que nio envolvam grande esforgo fisico
que nfo sejam susceptiveis de prejudicar a sua salide € 0
seu desenvolvimento ffsico ¢ mental e que Ihes possibilitem
condighes de aprendizagem e de formagao.
ARTIGO 2848
(Trebalhes prolbidos ou condic#nados)

1. £ proibido afectar os menores a trabalhos que, pela
sua natureza e riscos potenciais, ou pelas condigdes em que
sio prestados, sejam prejudiciais ac seu desenvolvimento
fisico, mental e moral.
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2. E proibido o trabalho de menores em teatros,
cinemas, boites, cabarés, dancings e estabelecimentos

ARTIGO

287,#

DA REPUBLICA
.

(Duragée e organizagdo do trabalho)

andlogos, bem como o exercicio das actividades de
vendedor ou propagandista de produtos farmacéuticos.

1. O perfodo normal de trabalho dos menores nfo pode
ser superior a 6 horas didrias e 34 horas semanais, se

3. Os trabalhos cujo exercicio é proibido ou condi-

tiverem menos de 16 anos ¢ a 7 horas didrias e 39 horas
semanais, se tiverem idade compreendida entre os 16 e€ os

ter acesso a tais trabalhos, para efeitos de formacao profissional pratica séo estabelecidos por decreto executivo
conjunto dos Ministros de tutela do Trabalho e da Satide.
ARTIGO

285."

(Exames médicos a menores)

1. Os menores devem ser sujeitos, antes da sua
admissao, a exame médico destinado a comprovar a sua
capacidade ffsica e mental para o exercfcio das suas
fungdes.
2. O exame médico deve ser repetido anualmente,
até aos 18 anos de idade, por forma a certificar que do
exercicio da actividade profissional nfo resultam prejuizos
para a sua sadde e desenvolvimento.
3. A Inspecgio Geral do Trabalho pode por sua
iniciativa determinar a realizacgio de exames médicos
intercalares.
4. Sempre que o relatério do exame médico determine a
necessidade de adoptar certas condigdes de trabalho ou a
transferéncia para outro posto de trabaiho, deve o empre-

gador dar execugo a tais determinacdes.
5. O empregador é obrigado a manter, em condigdes de
confidencialidade, os relatérios dos exames médicos
efectuados aos menores ¢ pé-los sempre a disposicio dos
servicos oficiais de saide e da Inspeccio Geral do
Trabalho.
ARTIGO 286,
(Remuneracao)

O salério dos menores € determinado por referéneia ao
saldrio do trabalhador adulto da profissio em que esteja a
trabalhar ou ao saldrio mfnimo nacional, no caso de exercer

fungdes nao qualificadas, e nao pode, salvo nas situagGes
referidas no artigo 36.°, ser inferior 4s seguintes percentagens:

a) 14 anos — 50%;
b) 15 anos — 60%;
c) 16

17 anos — 80%.

2. A prestagéo de trabalho extraordindrio é proibida,
podendo excepcionalmente ser autorizada pela Inspeccio
Geral do Trabalho, se o menor tiver completado 16 anos de
idade e o trabalho for justificado com a iminéncia de graves
preju(zos, pela verificagio de qualquer das situagées a
que se referem as alineas a) e b) do n." 2 do artigo 102.°
3.3. AA

nrestacdo
prestagdo

excepcionalval
exc

oO

menores que tenham completado 16 anos de idade, podem

18 anos.

a

as condigdes em que os

Cc

como

a
=
‘3
ioe
fo
=

cionado a menores, bem

nas condigdes a que se refereo némero anterior, nfio pode,
em caso algum, exceder 2 horas didrias e 60 horas anuais.
4. Os menores de 16 anos nfo podem prestar trabalho
no perfodo compreendido entre as 20 horas dum dia e as
7 horas do dia seguinte e nfo podem ser inclufdos em
turnos rotativos.
5. Os menores com idade igual ou superior a 16 anos 86
podem trabathar no perfodo referido no niuimero anterior no

caso da prestagéo do trabalhc em tal perfodo ser estrita-

mente indispensavel A sua formaci#o profissional e tiver

sido obtida autorizagio prévia da Inspecgio Geral do
Trabalho.
ARTIGO 288.°
(Proteccio contra o despedimento)

O despedimento

de menores

fica sujeito ao regime

especial de autorizagéo da Inspecgao Geral do Trabalho
estabelecido nas alfneas a} e b) do n.* 4 do artigo 227.°, no
n.2 2 do artigo 233." e n.* 2 do artigo 243." para antigos
combatentes e trabalhadores com capacidade de trabalho
reduzida.
ARTIGO

289."

(Condigées especials de trabalho)

O trabalho de menores fica sujeito as seguintes condi-

ges especiais:

a) 0 hor4rio de trabalho é organizado de forma a permitir-Ihes a frequéncia escolar ou de acgdes oficiais de formag&o profissional em que estejam
inscritos;
b) o empregador e os responsdveis do centro de trabalho devem velar, em termos formativos, pela
atitude do menor perante 0 rae
ee

ee

eee

ee

te

Seguranga é higiene no trabalho e a disciplin
laboral:

c) na medida em que se mostre desajustada as
aptiddes do menor, a profissdo ou especialidade

para que foi admitido, deve o empregador
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facilitar, sempre que possf{vel e depois de
consultado o representante Jegal, a sua mudanga

3. Aos trabalhadores com capacidade de trabalho redu-

de posto de trabalho e de fungdes;

d) o menor sé pode ser transferido de centro de
trabalho, com autorizagéio expressa do
representante legal.
Trabalhadores

com

zida ndo pode ser exigida a prestagdo de trabalho extraordindrio ou de trabalho nocturno.
ARTIGO 293.9
(Remuneracio)

SECCAO Il
Capacidade de Trabalho Reduzida

1, Aos trabalhadores com capacidade de trabalho
reduzida, trabalhando em tempo inteiro, é garantida

ARTIGO 290.

remuneragao calculada segundo os seguintes critérios:

(Principios gerais)

a) o salério é proporcionalmente correspondente ao—
grau de capacidade efectiva para o desempenho

_ 1, Os empregadores devem facilitar o emprego a

trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida,

do posto de trabalho ou fungdes exercidas;

proporcionando-lhes condigdes adequadas de trabalho e
colaborando com o Estado em acgdes apropriadas de

b) a certificagio do grau de capacidade efectiva é
feita, a pedido do trabalhador, do candidato a

formagdo e aperfeigoamento ou reconvers4o profissional

emprego ou do empregador,

ou promovendo-as directamente.

oficiais de satide e atende 4s exigéncias espect-

ficas do posto de trabalho ou ocupagéo que o
trabalhador ocupa ou vai ocupar;

2. O Governo deve estimular e apoiar, pelos meios mais
adequados e convenientes, a acgdo das empresas na politica
de emprego dos trabalhadores com capacidade de trabalho

c) se o grau de capacidade efectiva

reduzida.

3. Entre os estfmulos a definir pelo Governo deve ser
inclufda a dispensa de contribuigSes para a Seguranga
Social, calculadas sobre os valores salariais pagos aos
mesmos trabalhadores e a concessio de incentivos
financeiros pelas admissdes efectuadas, por perfodo a
definir por decreto executivo conjunto.
4. O Governo deve desenvelver uma politica especial
de est{mulo € apoio

no que respeita aos portadores de

deficiéncias
por acgdes
de guerra.
rere Sell
lea 1 chenibaliientaati
tnatheiinaliiientiadl
meGiid:

ARTIGO 291.*
(Requisitos da ocupagfo e do posto de trabalho)

As ocupagées e os postos de trabalho
trabalhadores afectados na sua capacidade de
redugdo da sua integridade fisica ou psiquica,
quer adquirida, devem estar de acordo com 0
incapacidade e atender a sua capacidade
efectiva ou restante.
.

pelos servigos

destinados a
trabalho, por
quer natural,
tipo e grau de
de trabalho

ARTIGO 292°
(Duracho-organizacdo do trabalito)

1. Os hordrios de trabalho dos trabalhadores com
cupacidade de trabalho reduzida devem ser organizados,
sempre que necessério, por forma a estes poderem iniciar

ou terminar o trabalho didrio fora dos perfodos de maior

- afluéncia aos transportes piblicos de passageiros.

2. Aos mesmos trabalhadores deve ser concedido,
sempre que o solicitem, o regime de trabalho em tempo

parcial, na modalidade consistente na redugéo do perfodo
normal de trabalho didrio,

for igual ou

superior 4 90% em relagéo ao posto de trabalho
ou ocupagio, o trabalhador é considerado como
_ tendo uma capacidade efectiva de 100%;
d) o salério nunca pode ser inferior 4 50% do devido
ao trabathador que ocupe idéntico posto de
trabalho em condigdes normais de rendimento.

2. A redugdo de saldrio resultante da aplicagdo dos
critérios do ndmero anterior nfo prevalece sobre o
ptinclpio de a trabalho igual dever ser pago salario igual.
3. O trabalhador com capacidade de trabalho reduzida
que, simultaneamente, seja antigo combatente e esteja
afectado dum grau de incapacidade igual ou superior a
30%,

tem direito a um

complemento

anual

de férias

remuneradas de cinco dias Uteis.

CAPITULO XII

Promogio Social e Cultural dos Trabalhadores
ARTIGO 294.8
(Princfpios gerais)

1. As empresas devem colaborar com o Governo na
poiftica de promogdo sociale cultural e de desenvolvimento ffsico dos trabathadores.
2. Com esse objectivo, além das obrigagdes que |hes
resultam de outras disposigées desta lei, os empregadores
devem, na medida do possfvel, prosseguir a polftica subjacente ao disposto nos artigos seguintes, cooperando activamente com os organismos oficiais competentes e com
os sindicatos e 6rgéos representativos dos trabalhadores.
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ARTIGO 295.
(Instalacées socials para os trabalhadores)

As empresas devem, em fungdo da sua dimensio ¢€ das
condigdées de organizagfo do trabalho, instalar ¢ manter

locais adequados ao repouso, convivio e ocupagéo de
tempos livres dos trabalhadores, bem como 4 elevacio do
seu nivel cultural e desenvolvimento flsice.
ARTIGO 2962
(Transportes)

As empresas podem complementar a rede de transportes piblicos de passageiros, por forma a, tendo em
conta o afastamento dos centros de trabalho em relagéo
aos transportes publicos e a intensidade de utilizagéo dos

_mesmos, contribuir, em termos de economia

€ raciona-

lidade de meios, para a assiduidade e pontualidade
trabalhadores ¢ para a sua apresentagdo ao trabalho
condicées ffsicas ¢ de disponibilidade psicoldgica
possibilitem um elevado n{vel de produtividade
trabalho.
ARTIGO

dos
em
que
do

maxima dos lucros de exercicio a afectar ¢ a sua forma
de pestéo que deve ser conjunta de representantes do,
empregador e dos trabalhadores.
ARTIGO 299.
(Inatalagées excolures}

O empregador que esteja autorizado a ter ao seu servigo
menores sem a escolaridade obrigatéria, sempre que estes
sejam em nimero nao inferior 4 20, deve, no caso das
instalacSes escolares mais préximas distarem mais de
§ kilémetros do centro de trabaiho,

CAPITULO XIN

Garantla dos Dircitos Emergentes
Jurfdico-Laboral

2. As empresas devem igualmente apoiar e fomentar as

iniciativas dos trabalhadores tendentes A prdtica desportiva

e ao desenvolvimento da cultura fisica.
ARTIGO

.

298."

(Fundo social)

1. As empresas com um volume de trabalhadores igual
ou superior 4 um limite mfnimo a estabelecer em regulamentagdo prépria podem criar um fundo social a que
devem afectar uma percentagem dos lucros de exercicio
antes de deduzidos impostos, destinado & assisténcia social

_ aos trabalhadores.

2. As empresas ptiblicas devem cumprir 0 que a este
propésito esteja estabelecido nos respectivos estatutos ou

em regulamentagdo espectffica.

3. Uma percentagem do salério dos trabalhadores, ndo
superior a 0,5% pode, por convengéo colectiva ou por

acordo com o érgiéo representativo dos trabalhadores, ser

objecto de dedugao ¢ afectado ao fundo social.

4, O Governo, por decreto executivo conjunto dos
Ministros de tutela das Finangas e do Trabalho, fixa o
limite m{nimo de trabathadores acima do qual a consti-

tuigéo do fundo social é recomendada, a percentagem

os

da Relagio

SECCAO |
Prescrigho de Direltos e Caducidade do Direito de Acgdo
ARTIGO 300,"
(Prazo de preserigio)

297,

iniciativas dos trabalhadores tendentes & conservagio e
divulgagdo da cultura nacional, designadamente a constituigdo de agrupamentos de teatro, musicais ¢ de danga e &
promogio cultural dos trabalhadores.

colaborar com

servicos oficiais de educagio para a instalagdo duma sala
de aulas dentro ou nas proximidades do centro de trabalho.

(Promocdo cultural e deaportiva)

1. As empresas devem apoiar, na medida do possfvel, as

DA REPUBLICA

1. Todos os créditos, direitos ¢ obrigagdes do trabaIhador ou do empregador, resultantes da celebragio e
execucdo do contrato de trabalho, da sua violagéo ou da

sua cessagéo, extinguem-se, por prescrigio, decorrido um
ano contado do dia seguinte

Aquele em que o contrato

cesse.

2. O prazo de prescrigio estabelecido no nimero anterior aplica-se, em especial, aos créditos de saldrios, de adicionais e complementos, indemnizagdes e¢ compensagdes
devidas por cessacio do contrato de fornecimento de prestagdes em espécie e ainda, de reembolso de despesas efectuadas.
3. O disposto nos nimeros

anteriores néo prevalece

sobre o regime especial de prescrigéo de créditos vencidos
no decurso da execuciio do contrato estabelecido no n° 1
do artigo 187."
ARTIGO 301."
(Caducidade do direlto de accdo pure reintegragio)

O direito de requerer judicialmente a reintegragdo na

empresa, nos casos de despedimento individual ou colectivo, caduca no prazo de 180 dias contados do dia seguinte
Aquele em que se verificou o despedimento.

ARTIGO 302."
(Caducidade do direlto de acgda, no caso de direitos

nio pecuniérios)

O direito de exigir o cumprimento de obrigagdes nao
pecuniarias ou de prestagdes de facto que ndo possam ser
satisfeitas apds a cessagdo do contrato caduca no prazo de

— N.? 6— DE
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um ano contado do momento em que se tornam exigiveis,
mas sempre dentro do prazo geral de prescrigdo estabelecido no n.* 1 do artigo 300."
ARTIGO

303!

Os prazos de prescrigfo ¢ de caducidade estabelecidos
nos artigos 300.° a 302." ficam suspensos com a apresentagdo do pedido de intervengdo do 6rgéo provincial de
conciliagio ou com a propositura da accfo judicial em que
os créditos ou cumprimentos das obrigagées sejam
teclamados.
304°

(Rentncla ao crédite)

FE ifeito ac trabalhador, apds a extingfio da relagaéo
juridico-laboral, renunciar, total ou parcialmente, ao crédito

que tenha sobre o empregador, bem como celebrar acordos
de conciliagio, de transacgic e de compensagio sobre os
mesmos créditos.
Competéncia dos Tribunais
305.4

(Conflite individual de trabalho)

E conflito individual de trabalho o que surja entre o

irabalhador e o empregador, por motivos relacionados com
a constituigéo, manutengdo, suspensdo e extingéo da
relagdo jurfdico-laboral, ou com a execugdo do contrato
de trabalho e a satisfagdo dos direitos e cumprimento das

obrigagdes, de uma e de outra parte, decorrentes do mesmo

contrato, bem como o recurso das medidas disciplinares
aplicadas ao trabalhador.
ARTIGO

306."

(Competéncia dos Tribunals)

1. Os Tribunais

Provinciais,

ARTIGO

307.4

através

1. Todo 0 canflito de trabalho € submetido obrigatoriamente a tentativa de conciliagio antes da propositura
da acg4o no Tribunal.
2. Exceptuam-se os casos em que 0 conflito respeite a:

a) nulidade do despedimento disciplinar com
os fundamentos referidos nos n." 1 ¢ 2 do
artigo 228.%;
b) improcedéncia do despedimento individual por
causas Objectivas, com o fundamento referido
na alfnea a) do n.2 1 do artigo 237";

c) ilicitude

do

despedimento

collective,

COM

OS

fundamentos referidos nas alineas a) e 6) do
artigo 247.2

3. Nos casos mencionados nas alineas a) e b) do
nimero anterior, o interessado pode, se o quiser, propor
imediatamente a accio na Sala de Trabalho do Tribunal
competente.

SECCAO II

ARTIGO

SECCAO Ili
Conciliagdéo pos Confiltos Individuals de Trabalho

(Tentativa de concillagio)

(Suspensdo dos prazos)

ARTIGO
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da Sala do

Trabalho, tem competéncia para conhecer ¢ julgar todos
os conflitos individuais de trabaiho.

2. O disposto no nimero anterior n4o prejudica outras
competéncias que por lei sejam deferidas 4 Sala do
Trabalho dos Tribunais Provinciais.

3. Com as excepgdes mencionadas no artigo seguinte e
no n.* § do artigo 309.°, a propositura da acgao emergente
de conflitos individuais de trabalho é precedida da
realizacSo de tentativa de conciliagao.

4. A criagdo, funcionamento e competéncia territorial

| das Salas de Trabalho dos Tribunais Provinciais ¢ as
normas de processo sfo as estabelecidas em legislagéo
propria.

4, No caso da alinea c) do n." 2 é aplicdvel o n.° 2 do
arligo 249.°
ARTIGO

308."

(Orgdo de conciliagita)

1. A tentativa de conciliagfio é realizada pelo érgao
provincial de conciliagéo de conflitos de trabalho,
integrado na esiruiura provincial do Ministério Pdblico,
junto das Salas de Trabalho.

2. Este érgdo é presidido pelo Magistrado do Ministério
Publico competente e integra dois assessores, sendo um
representante dos empregadores da provincia ¢ um representante dos trabalhadores da provincia.
3. Em tudo quanto for requerido para 0 exercicio desta,
pode o Magistrado do Ministério Pubiico competente

solicitar apoio do representante provincial do Ministério
de tutela do Trabalho.

4, Os assessores dos empregadores ¢ dos trabalhadores
sido designados respectivamente pelas associagdes de
empregadores e de trabalhadores da provincia, ou se nfo
existirem ou nao fizerem a designacgdo nos 30 dias
seguintes & entrada em vigor desta lei, direclamente pelos
empregadores e pelos trabalhadores, em reunides expressamente convocadas para o efeito pelo representante
provincial do Ministério de tutela do Trabalho.

.
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7, O Magistrado do Ministério Publico competente

5. Os assessores dos empregadores e dos trabalhadores
podem ser designados em listas de cinco elementos, por
forma a que o primeiro assessor, se nfio puder comparecer
nas reunides do drgio provincial de conciliagdo ou se ndo
dever comparecer, por 0 conflito respeitar & empresa a que
pertence ou em que presta trabatho, se possa fazer
substituir por um dos restantes assessores da respectiva
lista.

deve rejeitar 0 pedido com notificagio ao interessado se o
érgdo provincial de conciliag4o for territorialmente incompetente por a relagio juridico-laboral

ARTIGO

1, Se nfo houver despacho de rejeigéo ¢ dentro do
prazo estabelecido no n."4 do artigo anterior, o Magistrado
do Ministério Piiblico competente deve marcar o dia e hora
para a reunido de tentativa de conciliagdo a realizar entre o
10." e 0 15." dias posteriores, procedendy os servigos do
Ministério Ptiblico ao envio de convocagio para as partes
€ os assessores dentro das 48 horas seguintes.

a realizacfo da tentativa de conciliagdo.

ARTIGO 309"
|
{Apresentache do pedida)

1. O pedido de tentativa de conclliagéo é apresentado
em triplicado pelo interessado seja aste o trabalhador ou
o empregador ao Magistrado do Ministério Publico
competente e deve conter obrigatoriamente:

3. A parte que

apresenta o Peas

2

triplicado, pelos servigos do Ministério Pdblico. ©

de tentativa de conci-

liagéo deve incluir neste todas as reclamagées que até &
apresentagdo tenha contra a outra‘parte,
4, Se o Magistrado do Ministério Piblico competente
considerar que o pedido é manifesta e totalmente invifvel
ou carece de fundamentos legalmente protegidos, deve
rejeita4-lo mediante despacho fundamentado a proferir
dentro dos cinco dias seguintes & apresentagio, que é
notificado o interessado, a quem,

mediante. termo

no

processo, é entregue cdpia do despacha e do pedido de
tentativa de conciliacdo, se o requerer.
5. No caso de ter havido
ressado pode intentar acgdo
da tentativa de conciliagaéo,
cépias que recebeu nos termos

despacho de rejeigdo o inteno tribunal sem precedéncia
instruindo a petigao com as
do numero anterior.

6. A suspens4o dos prazos de prescrigéio e de caducidade referidos no artigo 303.* cessa decorridos 30 dias
sobre a data em que ao interessado for feita a notificagdo
teferida no n° 4,

310.

(Convocacdo da reuntdo)

7

2. © pedido de tentativa de conciliagéo pode ser
apresentado oralmente, sendo reduzido a escrito, em

a que respeita o

conflito se ter desenvolvido em outra provincia.

6. A falta dos assessores ou de um deles nfo impede

2. As convocagées sfio enviadas peta via mais répida e
segura, tendo em atengiio os condicionalismos existentes,
podendo

também

ser enviadas através das autoridades

administrativas ou policiais que ficam sujeitas ao dever
da cooperagéo estabelecida nos artigos 76. e¢ 77.° da Lei

n.* 18/88, de 31 de Dezembro.

-“

a) a identificagéo do requerente e da entidade contra
quem é formulado e respectivas moradas;
b) as reclamagdes apresentadas e os respectivos
fundamentos descritos de forma sumaria mas
suficientes;
c) sempre que possivel, a indicagio dos montantes
reclamados se os pedidos forem de natureza
pecunidria.
\
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3. Em casos de comprovada dificuldade ou perturbagdo
dos sistemas de comunicagéo, o prazo dentro do qual a
tentativa de conciliagiio deve ser marcada pode ser alargado

por mais 30 dias.

.

4, A convocagao deve indicar o dia, hora e loca! da
reunifo e o objecto desta, sendo enviada & parte reclamada
acompanhada de cépia do pedido.
5. A reunido pode ser marcada para realizacdio fora
das instalagdes e da localidade onde funciyna a estrutura
provincial do Ministério Publico, em atengio aos interesses
das partes, ao disposto na parte final do n.* 2 do

artigo 312. ou a outros factores atendiveis nos termos

do artigo 66." da Lei n." 18/88, de 31 de Dezembro.
ARTIGO 311.9
(Comparéncias)

1. A tentativa de conciliagdo comparecem pessoalmente
as partes.”
2. Se o trabalhador for menor, pode

nhar do seu representante legal.

fazer-se acompa-

3. O trabalhador pode ainda fazer-se acompanhar de um
tepresentante do sindicato a que perlence ou de um companheiro de trabalho.
4, O empregador pode fazer-se fepresentar por um
director ou trabalhador com fungdes de responsabilidade no
centro de trabalho onde o trabalhador presta ou prestou

trabalho, munidos de declaracgdo escrita, que fica junta ao
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processo, de que constem poderes expressos de representagdo e a declaragdo de que fica vinculado pelo que o
representante confesse ou aceite.
5. As partes podem ainda fazer-se acompanhar de
advogado com procurag&o, que fica junto ao processo e
que é eficaz para a accdo judicial que venha a decorrer
entre as mesmas partes, no caso de nfo haver conciliagéo

ou desta ser parcial.
6. Além dos membros do érgSo provincial de conciliagdo, s6 podem estar presentes na reunido de tentativa de
conciliagdo as partes, seus representantes ¢ acompanhantes
e um funciondrio para secretariar.
ARTIGO

312.9

(Falta de comparéncia)}

1. Se faltar algumas das partes, no dia e hora designados para a tentativa de conciliagéo; aplica-se o seguinte

procedimento:

.

a) se a falta for justificada, até & hora marcada, a reali-

zagéo da tentativa de conciliagdéo é adiada para um
dos 10 dias seguintes com envio de nova convo-

cagao & parte faltosa,

b) se a falta nao for justificada e o faltoso for o requerente da tentativa de conciliagdo, o pedido é
arquivado;
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c)} se a falta ndo for justificada e o faltoso for a parte

contra a qual o pedido foi apresentado, é entregue

ao requerente uma declaragéo de impossibilidade
de realizaco da tentativa de conciliagdo ¢ das
respectivas causas, para este, se o quiser, propor a
acgéo judicial dentro dos 36 dias seguintes;

d) nos casos das alfneas b) e c), é aplicada ao faltoso
uma multa, dentro dos limites legais;
e) se na segunda reunido marcada para a tentativa de

conciliagéo esta néo for poss{vel, por falta de uma

ou das duas partes, mesmo que se trate de falta
justificada, néo ha lugar a segundo adiamento e 0
pedido é arquivado, com entrega ao requerente da
tentativa de conciliagio da declaragéo a que se
refere a alinea c), salvo se a falta for deste ¢ nio
tiver sido justificada, caso em que se aplica o
disposto na alfnea 5);
f) a multa aplicada nos termos da alfnea d) fica sem

efeito no caso do faltoso justificar a falta por forma

a que o presidente considere atend{vel, dentro dos

cinco dias seguintes 4 sua verificagao.

2. Iniciada a reunifio de tentativa de conciliacio, pode o
presidente suspendé-la, para ter continuagdo no prazo
maximo de 15 dias, se qualquer das partes o solicitar, para
melhor ponderagféo do caso, ou se o 6rgdo provincial de
conciliagfo entender dever fazer algumas diligéncias de
apuramento dos factos.

ARTIGO 313°

(Acte concillatério)

i. Na reunido de tentativa de conciliagdo, estando
presente as partes e seus acompanhantes se existirem, 0
presidente ouve o requerente e o requerido, fazendo de
seguida um resumo do pedido ¢ seus fundamentos e da
posicgfo da parte requerida, apés o que verifica se as partes
estio dispostas a conciliar-se.
2. Se nféo houver conciliagéo, o presidente informa
quais podem ser, em seu entender, face aos elementos até

entéo apresentados e com reserva da apreciag&’o que o
tribunal possa vir a fazer, em fung&o da prova produzida e
da aplicagfo da lei, aos termos dum acordo pautado por
principios de equidade e de equilfbrio, apés o que dé a
palavra aos assessores, se desejarem para exporem de
forma resumida, os seus pontos de vista.
3. De seguida,

verifica de novo se as partes estio

dispostas a conciliar-se ¢ em que termos.

4, Se houver acordo, o presidente assegura que na acta
da reunido fiquem a constar, além da indicagfo das pessoas
presentes ¢ suas qualidades:
a) o enunciado dos diferentes pontos de reclamagéo,
a indicagdéo do valor de cada uma das reclamagées € o valor total do pedido;

b) os pontos sobre os quais houve acordo ¢, sempre
que este tenha expressio pecuni4ria, os valores

em que se traduz o acordo sobre cada um
‘desses pontos;
c) os prazos acordados para cumprimento voluntdrio

do acordo se este nfo for cumprido de imediato,

oO que fica exarado na acta, sempre que se
verifique;
d) os pontos de pedido de tentativa de conciliagéo
em relagfo aos quais houve desisténcia;

e) em caso de conciliagdo parcial, os pontos sobre

os quais néo houver acordo, mas dos quais o
requerente nfo desiste, deve para 0 efeito ser
expressamente interrogado.

5. Se nfo houver acordo, o presidente assegura que na

acta fiquem a constar, além da indicag&o dos presentes ¢

suas qualidades:
a) as indicagdes da alfnea a) do nimero anterior;
b) o valor total do pedido;
¢) os motivos da falta de acordo;
fats.

A,

=

d) a declaragdo do requerente de que n&o desiste da
reclamagao apresentada, se assim se pronunciar, devendo ser sempre interrogado a este res-

peito.
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6. As mengdes exigidas na alfnea a} dos n." 4 e 5
podem ser feitas por remisséo para o pedido de tentativa de
conciliagdo se o presidente o considerar suficiente para
a compreensio da reclamagio.
7. A acta da reunido de tentativa de conciliagdo é

lavrada de imediato e deve ser sempre assinada pelos

presentes 4 reunido que o saibam fazer,
ARTIGO

314°

(Homologagéo do acordo)

1. Lavrada e assinada a acta de que conste um acordo,

total ou parcial, o presidente exara na mesma despacho de

confirmagao do acordo alcangado, salvo na situagdo a que
se refere o nimero seguinte.

2. Se o presidente considerar que o acordo, nos termos
em que foi alcangado, lesa os princfpios da boa fé e da
equidade, nomeadamente por afectar, de forma grave,
direitos do trabalhador, em situagéo em que estes

podem ser satisfeitos, deve declard-lo na acta de forma

fundamentada.

do processo no Cartério do Tribunal, contra protocoto,

dentro dos cinco dias tteis seguintes 4 realizagéo da
tentativa de conciliagao.

2. No dia seguinte ao da apresentagao, o érgiio provincial de conciliagéo notifica ao reclamante a data em que o
processo deu entrada no tribunal.

~ 3. Decorrendo o prazo do n.? 1 deste artigo sem que a

apresentacéo tenha sido feita, e sem prejuizo da responsabilidade disciplinar a que haja lugar, pode o reclamante, em
requerimento ao juiz da Sala do Trabalho, apresentar no

Cartério do Tribunal, requerer a notificagio do presidente
do orgao provincial de conciliagiv, para a apresentagiio do

processo, no prazo de trés dias Uteis, sob pena do crime de
desobediéncia.
ARTIGO

316.”

(Aperfelgoamente do processa)

1. Nos 30 dias seguintes ao registo de entrada do
processo no tribunal, o requerente deve juntar aos autos:
a) os meios de prova de que disponha e que nao tenha

junto ao pedido de tentativa de conciliagdo, nfo

3. Verificando-se a falta de despacho de confirmagio
pelas razGes a que se refere o ndimero anterior, qualquer
das partes pode declarar, em termo que Ihe é tomado de
imediato,
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pretender que o processo incluindo a acta com

a declaragéo do presidente seja enviado ao tribunal,
para homologagaéo pelo juiz.
4. O processo é enviado dentro dos cinco dias titeis
seguintes & declaragdo e o juiz, depois de vista pelo
Magistrado do Ministério Pblico competente, decideem definitivo, ponderando os elementos constantes do
processo e os fundamentos invocados pelo presidente.

5. A confirmagdo do acordo, nos termos do n.° 1 ou

do n.° 4 deste artigo, confere-lhe a natureza de titulo
executivo, sem prejufzo do controlo de legalidade que,
em caso de execugdo, o juiz deva fazer do acordo
confirmado nos termos do n.* 1.
6. O controlo de legalidade referido no ndmero anterior
destina-se a verificar se .o acordo constante da acta
apresentada como titulo executivo viola disposigGes legais

imperativas ou ofende direitos indisponfveis, mas ndo pode
afectar os direitos de rentincia ¢ de disponibilidade condi-

cionada, estabelecidos
artigo 185.°

no artigo 304.2 ¢€ 0 n.* 1 do

ARTIGO 315.*
(Propositura da accéo)

1, Nos casos em que, nfo tendo havido acordo ou tendo
este sido parcial, o requerente tenha feito a declaracio, a

que se referem a alfnea 2) do n.* 4 € a alinea d) do n.* 5,
ambos do artigo 313.°, o presidente assegura a apresentaciio

podendo arrolar testemunhas em niimero superior a

irés por cada facto nem a cinco ou sete no total,
conforme a acgao caiba ou exceda a algada no
tribunal provincial;
5)o articulado adicional de aperteigoamento do
pedido, em triplicado, sem contudo criar novas
situagées relativamente as reclamagdes e aos

valores sobre que incidiu a diligéncia conciliatéria,
referidos na acta respectiva.

2. Logo que eslejam juntos os documentos referidos no
ndmero anterior, ou que tenha decorrido o prazo. estabelecido no mesmo nimero, os autos sio conclusos ao juiz.

3.

Se nao for junto o articulado adicional a que se

refere a alinea b) do n® | deste artigo, o juiz deve indeferir
a accdo, salvo se considerar suficiente para a prossecugéo
a explicitacdo do pedido e da causa de pedir constantes
do processo recebido do érgiio de conciliagdo.
4. Se ndo forem juntos ou arrolados os meios de prova,
aplicam-se as disposigdes pertinenles da let do processo.

5. Junto 0 articulado adicional de aperfeigoamento, ou

verificada a situagdo prevista na parte final do n.¥ 3 deste

artigo, o juiz ordena a notificagéo do réu, pura contestar,
seguindo-se os termos subsequentes da lei do processo.
6. O prazo referido non.”

| deste artigo conta-se da

notificagao da nomeagio do defensor oficioso, se, sendo

Tequerente da tentativa de conciliagdo, o trabalhador tiver
requerido essa nomeagio nos [() dias seguintes ao registo
da entrada do processo no tribunal.
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ARTIGO 3172
(Recurso)

Da decisio final do juiz pode ser interposto recurso
por qualquer uma das partes litigantes para o Tribunal
Superior nos termos da lei geral do processo.

CAPITULO
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XIV

Disposicdes Finals

,@) a Lei n.2 6/81, de 24 de Agosto,

b)as alfneas g) ¢ m) do artigo 1.° da Lei n.? 11/75, de
15 de Dezembro;
c} 0 Decreto n.® 88/81, de 7 de Novembro, sobre as
auséncias ao trabalho;

4) o Decreto n° 18/82, de 15 de Abril, sobre proteccdo & maternidade;

ARTIGO 318.8
(PunicSo das contravengées)

~e) 0 Decreto n.° 58/82, de 9 de Julho, sobre trabalho

As contravengdes a0 disposto na presente lei e demais
legislagdéo complementar so punidas com multa, nos
termos de diploma préprio que fixa os limites maximo ¢

+ fy o Decreto n.® 61/82, de 3 de Agosto, sobre a dura-

competéncia para a aplicagdo das multas, os critérios
de graduagio destas ¢ o prazo de caducidade da acgao
contravencional.

g) o Decreto n.° 16/84, de 24 de Agosto, sobre o
estabelecimento da relagéo jurfdico-laboral;

minimo de punigéo para cada conduta contravencionai, a

ARTIGO

319."

(nconvertibilidade das multas)

As multas por contravengao as disposigGes desta let ¢
legislagdo complementar néo s&o convertiveis em prisao,
nos termos de diploma préprio.
ARTIGO 320.*
(Definigées}

As definigdes que permitem uma melhor compreensdo
de conceitos utilizados na presente lei constam do anexo
& mesma e dela sdo parte integrante.
ARTIGO 321°
(Regulamentag&o)

A presente lei deve ser regulamentada pelo Governo no
prazo de 18 meses, contados da data da entrada em vigor.

dos menores;

¢4o do trabalho e organizagdo do tempo de trabalho;

- h) o Decreto executivo n° 30/87, de 25 de Julho, que

aprovou o regulamento do direito a férias;

- i) os Capitules V, VI ¢ VII do Estatuto do Trabalha-

dor Cooperante, aprovado pela Lei n.° 7/86, de
29 de Margo;

j) 0 Decreto n.? 32/91, de 26 de Julho, sobre despedimentos colectivos;

k) as disposigdes do Capftulo V, do Decreto
n.* 28/92, de 26 de Junho, sendo aplicdveis, em

sna substituigéo, e conforme os casos, todas as
disposigdes da presente lei, quer gerais, quet
definindo condigées especfficas de trabalho
para os antigos combatentes e para os trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida.
ARTIGO

325.9

(Entrada em vigor)
ARTIGO 322.
(Remissio)

As remissGes feitas ao longo da lei referem-se a artigos
da mesma, salvo indicag&o expressa em contrério.
ARTIGO

323.*

(Davidas ¢ omiss6es)

As dlvidas e omiss&es surgidas na interpretagao e

aplicagdo da presente lei so resolvidas pela Asstmbleta

A presente lei entra em vigor 60 dias
publicagio.

apés

sua

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, ¢m
Luanda, aos 5 de Agosto de 1999.
O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto Anténio
Victor Francisco de Almeida.

Nacional.

ADTICN
PR
ae

1949
ree Te

(Revogacio)

E revogada toda a legislacfio na parte em que, regulando matérias previstas na presente lei, disponha de
forma incompatfvel, nomeadamente:

Publique-se.

-

O Presidente da Reptivlica, José EDUARDO Dos SANTOS.
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DIARIO
ANEXO

8) Contrato de Trabalho Rural — é 0 que é celebrado para o exercfcio de actividades profissionais na agricultura, silvicultura e pecuéria,

A que se refere o artigo 320. da lei que
antecede

sempre que o trabalho esteja dependente do
ritmo das estagdes ¢ dus condigdes climatéricas.

DEFINICOES

h) Contrato de Trabatho a Bordo de Embarcagées

— é€ aquele que é celebrado entre um armador

Para os efeitos da presente fei, considera-se:

ou O Seu representante e um marinheiro, tendo

a) Armador — toda a pessoa singular ou colectiva
por conta de quem uma embarcagdo é armada.
b) Centre de Trabalho — cada uma das unidades da
empresa,

fisicamente

separadas,

em que é

exercida uma determinada actividade, empregando um conjunto de trabalhadores sob uma
autoridade comum.

c) Contrato de Trabalho — é aquele pelo qual um
trabalhador se obriga a colocar a sua actividade
profissional & disposig¢éo dum empregador,
dentro do &mbito da organizagdo e sob a
direccdo

e autoridade

deste,

contrapartida uma remuneragao.

tendo

como

d) Contrato de Aprendizagem — € aquele pelo qual
um empregador industrial ou agricola ou um

arteséo se obriga a dar ou a fazer dar uma
formagéo profissional metédica, completa e
pratica a uma pessoa que no infcio da aprendizagem tenha idade compreendida entre os 14 e
18 anos, e esta se obriga a conformar-se com as
instrugdes e directivas dadas e a executar
devidamente acompanhada, os trabalhos que

lhe sejam confiados com vista 4 sua aprendizagem, nas condig6es e durante o tempo
acordados,

e) Contrato de Estdgio — é aquele peio qual um
empregador industrial, agricola ou de servigos
se obriga
Sere

ae

a receber
ee em

DA REPUBLICA

trabalho
re

ordtico,

pete teeery

a fim
oe

de aperfeigoar os seus conhecimentos e adequa-los ao nfivel da habilitagéo académica, uma
pessoa detentora de um curso técnico ou profis-

sional, ou de um curso profissional ou taboral

oficialmente reconhecido, com 18 a 25 anos, ou

uma pessoa com 18 a 30 anos nao detentora de

qualquer dos cursos mencionados, desde que,
num caso ¢ noutro, o estagidrio nfo tenha antes
celebrado um contrato de trabatho com o
mesmo ou outro empregador.
f) Contrato de Trabalho no Domictlio — é aquele
em que a prestagdo da actividade laboral €

realizada no damieftio ou €m centro de trabaiho

por objecto um trabalho a realizar a bordo de
uma embarcacgao da marinha, do comércio ou

de pesca.

i) Contrato de Trabalho a Bordo de Acronaves ~— é
aquele que é celebrado entre o empregador ou

seu representante € uma pessoa singular tendo

por objecto um trabalho a realizar a bordo de

aeronave de aviacdo comercial.

J) Contrato por Tarefa — & aquele que é celebrado
entre um empreiteiro ou um proprietario de
obra, estabelecimento ou indtstria com

uma

pessoa singular ou colectiva que na base de
uma sub-empreitada se encarrega da realizagao
‘de tarefas ou servicos determinados.
k) Contrato de Grupo — é aquele pelo qual um
grupo de trabalhadores se obriga a colocar a sua

actividade profissional & disposigéo de um
empregador, sendo que o empregador néo
assume essa qualidade em relagéo a cada um
dos membros do grupo, mas apenas em relagéo

ao chefe do grupo.

1) Empregador — é toda a pessoa singular, colectiva,
de direito piblico ou privado, que organiza,
dirige e recebe o trabalho de um ou mais traba-.
lhadores, trate-se de empresa mista, privada ou
cooperativa ou de organizagio social.
m) Empresa —- € toda a organizagdo estivel e relati-

vamente continuada
factores agregados
gador, visando uma
prestagdo de servico

de instrumentos, meios e
¢ ordenados pelo empreactividade produtiva ou
e cujos trabalhadores estado

sujeitos, individual-e colectivamente, ao regime

da presente lei e demais fontes de Direita do
Trabalho,
n) Falta — é a auséncia do trabalhador do centro de
trabalho durante o perfodo normal de trabatho

- didrio.

thido por esse sem sujeigdo a direcgdo e autori-

dade do empregador, desde que pelo salério

0) Hordrio Varidvel — é ayuele em que 9 inicio eo
termo do trabalho nau sio comuns a todos os
trabalhadores, ¢ em que cada um yoza de liber-

auferido, o trabalhador deva considerar-se -na

dade na escolha do seu hordrio de trabalho,

dependéncia econémica daquele.

dentro das condigdes estabelecidas por lei.

do trabalhador ou em local livremente esco-
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€ o comportamento

dentes & sua especializagdo

culposo do trabalhador que viole os seus
deveres resultantes da relagdo jurfdico-laboral,
designadamente os estabelecidos no artigo 46.°
da presente tei.

profissional ou

actividade, contratando para isso trabalhadores,
a termo certo ou incerto e fornecendo-thes as
ferramentas € as malérias-primas necessérias.

x) Trabalhador — é toda a pessoa singular, nacional
ou estrangeira residente, que voluntariamente

q) Local de Trabatho — é 0 centro de trabalho onde
o trabalhador exerce a sua actividade com
regularidade ¢ permanéncia.

se obriga a colocar a sua actividade profissional, mediante remuneragao, ao servigo dum
empregador, no 4mbilo da organizagdo e sob a
autoridade e direccAo deste.

r} Marinheiro — é toda a pessoa singular, dum ou

doutro sexo, que se obriga, para com o armador
ou O seu representante, a exercer a Sua actividade profissional a bordo duma embarcacdo.

y) Trabathador Estrangeiro ndo Residente — considera-se trabalhador estrangeiro néo residente o
cidadao estrangeiro com qualiticagio profis-

5) Nomeacdo — € 0 acto pelo qual um trabalhador,
pertencente ‘ou nao ao quadro de pessoal da
empresa, é constituido pelo empregador, com o
sev acordo expresso, com caracter temporario ¢

sional, técnica ou cientifica em que o Pais nao

seja auto-suficiente, contraiado em pais estrangeiro para exercer a sua actividade profissional no espago nacional por tempo deter-

exclusivamente nas situacGes previstas nesta

minado.

lei, na qualidade de dirigente duma empresa de

2) Trabathador Nocturno ~— € aquele cujo hordrio de

qualquer natureza ou duma sua unidade estru-

trabatho é totalmente nocturno, ou inclui pelo
menos trés horas de trabalho nocturno.

aa) Trabalho Obrigatério ou Compulsive — & todo
0 trabalho ou servigo exigido dum indivfduo
sob ameaga ou coagao, ¢ para o qual ele nfo se
ofereceu livremente.

t) Perfodo Normal de Trabalho — é 0 periodo
durante o qual o trabalhador esta 4 disposicgdo
do empregador para execugaéo das tarefas
profissionais a que se obrigou com o estabelecimento da relagéo jurfdico-laboral, e que tem
como contrapartida o salério de base.

bb) Trabalho Extraordindriv —~ € o que & prestado
fora do perfodo normal de trabalho diario, em
antecipagao, no prolongamento do periodo nor-

mal, no intervalo de descanso e refeigdo € no
dia ou meio-dia de descanso complementar

u) Regime de Disponibilidade — é o regime em que
© trabalhador, fora do seu perfodo normal de
trabalho,

deve

manter-se

& disposigao

semana.

do

empregador, dentro ou fora do centro de traba-

ce) Trabalho Nocturne ~- € 0 prestado no periodo
compreendido entre as 22 horas dum dia e as
6 horas do dia seguinte.

lho, durante certo periodo de tempo, a fim de
ocorrer a necessidades extraordindrias e
imprevistas de prestagdo de trabalho.

* dd) Trabalho em Tempo Parcial — & aquele em que

v) Remuneragdo — é o conjunto das prestagdes
econémicas devidas por um empregador a um

o trabalhador presta trabalho apenas durante

trabalhador em contrapartida do trabalho por

este prestado e em relagdo aos perfodos de
descanso legalmente equivalente A prestago
de trabalho.
w) Tarefeiro — é a pessoa singular ou colectiva que,
mediante contrato de sub-empreitada celebrado
com um empreiteiro ou contrato de empreitada
_ celebrado com o proprietério da obra, estabelecimento ou inddstria, se encarrega da realizagdo
de tarefas ou servicos determinados, ‘correspon-

determinado ndmero

de dias por ano, més ou

semana, ou por um

numero

de horas didrias

inferior a 2/3 do ndmero de dias ou horas de
trabalho normal didrio praticadas em tempo
completo, no centro de trabalho ou servigo.
QO

Precidente he da
We

ed

O Presidente da Reptblica, José Epuarpo pos SANTos
O. BE. 24 — 2 500 ex. — 1. N.-U.E.E, -— 2000

